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Уважаеми учители,
Пред вас е книгата за учителя по математика за 4. клас. Тя е част
от учебния ни комплект МАТЕМАТИКА за 4. клас. Комплектът съдържа учебник, две учебни тетрадки, електронен учебник и книга за
учителя. Към комплекта са разработени две учебни табла за класната
стая, предназначени за фронтална работа в часа по математика.
Създаването на комплекта има за цел:
• да бъдат предоставени възможности на учителите за използване
на разнообразни методически варианти за постигане на дидактическите и възпитателните задачи
• да бъдат предложени възможности на учениците за получаване,
обработване и затвърдяване на учебна информация, у тях да се
формират редица умения, те да бъдат мотивирани за учене.
В книгата за учителя са включени:
• общо представяне на учебния комплект
• примерно годишно разпределение на темите по математика
• примерни методически разработки на избрани уроци от учебника, в които са посочени дидактическите цели, формите и методите
на обучение, конкретни указания за работа с учебника, тетрадките и електронните ресурси, нагледните средства за съответния
урок, формите за оценяване, възможностите за диференцирано
обучение и др.
• тестове и работни листове, които да улеснят работата на учителя.
Използването на целия комплект учебно-методически ресурси дава
възможност на учителя да работи пълноценно с всички ученици независимо от нивото на успеваемост. Картонените модели, вложени като
приложения в тетрадки № 1 и № 2, ламинираният картон за многократно писане, вложен в тетрадка № 1, и таблата са полезни за всички деца,
но особено важно е те да се използват при работата с децата със СОП.
За тези ученици под формата на работни листове сме предложили варианти на тестове с ясната цел, че трябва да им се помогне да усвоят
поне необходимия пакет от знания, без които не могат да преминат в
пети клас.
Учебните ресурси, които ви предлагаме, не ви задължават да следвате стриктно указанията ни. Предоставяме ви ги единствено с цел да
разполагате с достатъчно възможности за избор.
Авторите
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1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС
Учебният комплект – учебник, две учебни тетрадки и книга за учителя, е написан в съответствие с
учебната програма по математика за четвърти клас (утвърдена със Заповед № РД 09-5778/22.11.2017
на министъра на образованието, в сила от учебната 2019/2020 г.). В него са намерили отражение
четирите области на компетентност на учебното съдържание, заложени в държавните образователни
стандарти за обучението по математика в четвърти клас – „Числа“, „Геометрични фигури и тела“,
„Измерване“ и „Моделиране“. В учебника са заложени знанията и уменията, които ученикът трябва
да има в края на учебната година. В отделните уроци са представени знанията и уменията, които ученикът трябва да достига в края на всяка тема, знанията и уменията на ниво учебна програма.
Учебното съдържание, разработено в учебника, дава възможност да се реализират очакваните
резултати от обучението по математика в четвърти клас:
• усвояване на знанията за числата над 1000 (многоцифрените числа) в десетичната позиционна
бройна система и за редицата на естествените числа над 1000;
• усвояване на действията събиране и изваждане с естествените числа над 1000;
• усвояване на действията умножение и деление на числата над 1000 с едноцифрено число;
• усвояване на действията умножение и деление на числата над 1000 с двуцифрено число;
• усвояване на умения за намиране на неизвестен умалител и неизвестен делител;
• разпознаване на геометричната фигура окръжност, измерване и чертане на ъгли по дадена
градусна мярка;
• разпознаване на геометричните тела куб, правоъгълен паралелепипед, кълбо, цилиндър, конус, пирамида;
• намиране лице на правоъгълник;
• запознаване с мерните единици за ъгъл (градус) и за лице (кв. мм, кв. см, кв. дм, кв. м, кв. км, декар);
• усвояване на действията с изучените еднородни мерни единици (без тези за време);
• овладяване на умения за моделиране с числови изрази на ситуации от реалния свят с математически модел (в текстови задачи с три и повече пресмятания);
• усвояване на умение за извличане на информация от различни източници – таблици, диаграми и
чертежи;
• усвояване на математическата символика и терминология, свързана с изучаваните математически понятия;
• развиване на познавателните способности на учениците – памет, мисловни операции, реч;
• изграждане на умения за самоконтрол и самооценка.
Централно място в учебното съдържание заемат аритметичните знания, които са разработени в
следните теми:
1. Числата над 1000 (уроци № 12 – 22).
2. Събиране и изваждане на числата над 1000 без преминаване (уроци № 23 – 34).
3. Събиране и изваждане на числата над 1000 с преминаване (уроци № 35 – 55).
4. Умножение на многоцифрено число с едноцифрено число (уроци № 56 – 70).
5. Деление на многоцифрено число с едноцифрено число (уроци № 71 – 87).
6. Умножение на многоцифрено число с двуцифрено число (уроци № 88 – 98).
7. Деление на многоцифрено число с двуцифрено число (уроци № 99 – 113).
Едновременно с тях се разширяват знанията за основните геометрични фигури. Окръжност
и елементите ѝ и чертане на окръжност по даден радиус ( урок № 20) се изучават в раздела за
естествените числа над 1000. Изучаването на мярката за ъгъл – градус, както и усвояването на
умения за измерване на ъгли с транспортир и за чертане на ъгъл по дадена градусна мярка (урок
№ 29) става в раздела за събиране и изваждане на многоцифрени числа без преминаване. Знанията за геометричните тела са включени в серия от уроци: правоъгълен паралелепипед и куб
(урок № 39), пирамида (урок № 45), цилиндър, конус и кълбо (урок № 50) в раздела за събиране
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и изваждане на многоцифрени числа с преминаване. Ключовите знания за лице на правоъгълник
и за намиране лице на правоъгълник са предвидени за изучаване в раздела за умножение на многоцифрено число с едноцифрено (уроци № 58 и 59).
Разширяването на знанията за мерните единици продължава с новите мерни единици за ъгъл (градус – урок 20) и мерните единици за лице (кв. мм, кв. см, кв. дм, кв. м, кв. км, декар – уроци № 58 и
59) – при умножение на многоцифрено число с едноцифрено число.
Геометричните и практическите знания (наред с изучените вече в първи, във втори и в трети
клас), знанията за геометричните тела (нови за учебната програма по математика за четвърти клас),
намиране лица и обиколки на фигури, измерване, чертане, мерни единици за лице и работа с пари)
съпътстват изложението на аритметичните знания и чрез тях се осъществява по естествен начин
приложението на аритметичните знания.
Учебникът е структуриран поурочно. Разработени са 122 урока (включително и уроци за проверка и оценка на знанията), като са оставени 14 часа резерв, които учителят може да използва през
цялата учебна година. За планиране на учебната работа може да се използва примерното годишно
разпределение на материала, което се предлага в книгата за учителя. Местата и броят на резервните
часове са съобразени със съответните трудности при усвояването на математическите знания. Този
резерв от часове може да бъде използван от учителя и по негова преценка, отчитайки реалните условия за работа с класа.
В уроците „Вече знам“ се извършва обобщение след всеки обособен цикъл от уроци, обединени
от една идея. С тях се постига систематизиране на знанията.
Уроците „Мога ли сам?“ по същество са примерни самостоятелни работи, в които са изведени
основните знания по даден раздел. Чрез тях може да се установи ефикасна и навременна обратна
връзка, която дава възможност за корекции в работата на учителя. Самостоятелните работи са предвидени за около 25 – 30 мин, като в останалото време учителят може да анализира задачите и типичните грешки.
Разработена е ясна система за ориентиране както в целия учебник (различните видове уроци),
така и в рамките на урока – предназначението на отделните задачи, начина на въвеждането на новите
знания и т. н.
Специално внимание е отделено на обучението на учениците правилно да записват решение на
математическа задача. За всеки тип задачи по подходящ начин е даден образец за записване.
В учебника за четвърти клас има математически правила, които са ясно откроени. Но често те и
алгоритмите са изказани в свободна форма от подходящо избран персонаж – учителка. Персонажи
ученици (момчета и момичета) се използват за коментар на нови знания и за изявяване на типични и
често допускани грешки.
Учебникът е богато илюстриран, като илюстрациите не са самоцелни, а подпомагат разбирането
и усвояването на учебното съдържание.
В уроците са намерили място множество занимателни задачи като „Числови пирамиди“, „Шифър“, задачи за намиране обиколки на фигури върху квадратна мрежа, задачи с кубчета, логически
редици числа (или редици от фигури), задачи с липсващи цифри, задачи за откриване на геометрични
фигури в геометрична композиция и др.
Учебният материал следва учебната програма по математика на МОН и е разделен условно на
девет раздела.
На началния преговор са отделени 10 часа, в които се осъществява актуализиране на изученото
по математика в трети клас за числата до 1000, събиране и изваждане без и със преминаване на десетицата, свойства на умножението и на делението (разпределително свойство), намиране на неизвестно умаляемо и намиране на неизвестно делимо, умножение и деление на трицифрени числа с едноцифрено число, геометричните знания за ъгъл и видове ъгли, за видове триъгълници според ъглите и
намиране обиколка на геометрична фигура, мерните единици за дължина (милиметър и километър) и
мерни единици за маса (грам и тон). С помощта на началния преговор и урока „Мога ли сам?“ може
да се установи доколко учениците са усвоили основното учебно съдържание от трети клас и дали са
в състояние да продължат успешно обучението си в четвърти клас.
За първата тема от програмата, „Числата над 1000“, са отделени 11 урока (от № 12 до № 22).
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Акцентът пада върху по-нататъшното изграждане на редицата на естествените числа – числата над
1000. Чрез съдържанието в раздела четвъртокласниците ще овладеят четенето, писането и сравняването на многоцифрените числа, да броят поредно и с новите бройни единици – хиляда, десетохиляда,
стохиляда, милион и т.н., да осмислят състава на многоцифрените числа. В първата тема е предвидено и изучаването на римски цифри (урок № 19) и окръжност (урок № 20). Разделът завършва с
обобщителен урок „Вече знам“.
Втората тема, „Събиране и изваждане на многоцифрени числа без преминаване“, е разработена
в 12 часа (от урок № 23 до урок № 34). От особена важност е овладяването от учениците на устно
събиране и изваждане на числата над 1000 (наум) – в по-лесните случаи. Това е умение с приложение
в живота на човек. При събиране и изваждане без преминаване, но когато числата не съдържат нули,
се прилага алгоритъм за писмено събиране и изваждане без преминаване, който учениците познават
от втори и от трети клас. Предвидени са достатъчно уроци за упражнение за формиране на умения за
писмено събиране и изваждане на числата над 1000.
Вторият, много съществен момент е изучаването на алгоритъма за намиране на неизвестен умалител
– основата за решаването на уравнения (урок № 27). Правилото за намиране на неизвестен умалител се
основава върху знанията на четвъртокласниците за намиране на неизвестно събираемо (втори клас), използвано е онагледяване, което илюстрира добре връзката между събирането и изваждането.
Изложението на геометричните знания съпътства аритметичните. Предвиден е един урок (урок
№ 29), посветен на мярката за измерване на ъгли – градус, както на запознаване с уреда транспортир,
усвояване на умения за измерване на ъгли с транспортир и за чертане на ъгъл по дадена градусна
мярка.
Темата завършва с обобщителен урок „Вече знам“ и урок „Аз успях!“ за проверка на усвоените
знания под формата на състезание, за което учениците се разделят на два отбора.
Третата тема, „Събиране и изваждане на многоцифрени числа с преминаване“, е разработена в
21 часа (от урок № 35 до урок № 55). Акцентът в тази тема е овладяването и затвърдяването на алгоритъма за писмено събиране и изваждане на многоцифрени числа с преминаване. Целта в крайна
сметка е учениците да разберат и усвоят най-често използваните начини за записване на събирането
и изваждането – чрез маркиране на преноса над съответния ред и отбелязване на преминаването (заемането) на десетица чрез точка над съответния ред. Навсякъде, където е необходимо, с подходящи
задачи са изяснени най-често допусканите грешки при алгоритмите за събиране и изваждане.
В тази тема е предвидено изучаването на умения за съставяне на текстови задачи в права и в косвена форма (урок № 52). Приложени са разнообразни методически похвати, например въвеждаща
решена задача за съставяне на текстова задача по схематичен модел. В урока е застъпено съставяне
на задача по съкратен запис, по информация (данни), по предметно-аналитична картина. Самостоятелното съставяне на текстови задачи от учениците, особено на такива в косвена форма или съдържащи косвени отношения, е сложно умение и е необходимо да се затвърди и поддържа регулярно.
Затова могат да послужат част от резервните уроци.
От геометричното учебно съдържание в тази тема е предвидено изучаването на геометричните
тела (уроци № 39, 45 и 50). В учебното съдържание след урок № 39 има предвидени множество
задачи за разпознаване и определяне, за отброяване на тези геометрични тела. Предвидените към
учебния комплект (в тетрадки № 1 и 2) картонени приложения съдържат разгъвки на модели на изучаваните геометрични тела (без кълбо) и е подходящо да бъдат използвани в уроците за затвърдяване
на знанията. Изработените от учениците модели могат да бъдат демонстрирани в класната стая през
цялата учебна година.
Темата завършва с урок за обобщение „Вече знам“ и урок за самопроверка „Мога ли сам?“
Четвъртата тема, „Умножение на многоцифрено число с едноцифрено“, е разработена в 15 часа
(от урок № 56 до урок № 70). Първо са разгледани случаите на умножение без преминаване, най-лесните от които са за устно смятане (смятане наум). Чрез достатъчно предвидени задачи и уроци за
упражнение се цели да се постигне овладяване на устното умножение. Алгоритъм за писмено умножение се въвежда при умножението без преминаване, когато многоцифреният множител не съдържа
нули. Умножението с преминаване се въвежда в три урока (уроци № 63, 65 и 67) и се усъвършенства
в съответните предвидени уроци за упражнение.
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В тази тема се намират уроците за лице на правоъгълник и за намиране лице на правоъгълник
(уроци № 58 и 59), които са от голямо значение за математическата компетентност на четвъртокласниците. Предвиден е един урок за упражнение по темата, но в цялото учебно съдържание от тази
тема до края на учебника са включени многобройни геометрични текстови задачи за намиране лица
на фигури.
Разделът завършва с урок за обобщаване и систематизиране на знанията „Вече знам“.
Петата тема, „Деление на многоцифрено число с едноцифрено“, включва 17 урока (от урок №
71 до урок № 87). И в тази тема първо се изучава делението без преминаване, а след това в четири
урока са въведени различните случаи на деление с едноцифрено число с преминаване (уроци № 75,
77, 80 и 83). Използвана е аналогията с деление на числата до 1000 с едноцифрено число (от трети
клас). Предвидени са девет урока за затвърдяване на знанията.
Както при събирането и изваждането, важен момент е формулирането на правилото за намиране
на неизвестен делител (урок № 73). Този алгоритъм се извежда на аритметична основа, на базата
на зависимостите между компонентите и резултатите при аритметичните действия умножение и деление. Знанията се формират на базата на знанията за намиране на неизвестен множител (от втори
клас). Използвано е подходящо онагледяване.
Темата завършва с урок за обобщаване и систематизиране на знанията „Вече знам“ и урок „Аз
успях!“ за проверка на усвоените знания под формата на състезание, за което учениците се разделят
на два отбора.
Шестата тема, „Умножение на многоцифрено число с двуцифрено число“, е нова за учениците.
Тук са включени общо 11 урока (уроци № 88 – 98). Темата започва с уроци за усвояване на лесните
случаи от умножение с двуцифрено число – тези, за умножение на многоцифрено число с числата 10,
20, 30... 90. Следва урок за умножение с двуцифрени числа, които не съдържат нули. Предвидени са
достатъчно на брой задачи, както и 5 урока за упражнение, които да осигурят затвърдяване и усъвършенстване на новия алгоритъм за писмено умножение. В тази тема е включен и един урок (урок
№ 95) за задачи по чертежи и схеми. Чрез съдържанието в този урок се формират ключови математически компетентности и важни умения, необходими в живота на човека.
Предвиден е и урок „Вече знам“ за обобщение на наученото в раздела.
Седмата тема е „Деление на многоцифрено число с двуцифрено“. Тя съдържа 15 урока (уроци
№ 99 – 113). И тук изучаването на алгоритмите започва с по-лесните случаи, а именно деление на
многоцифрено число с числата 10, 20, 30... 90. Следват три урока за деление с двуцифрено число,
което не съдържа нули (уроци № 101, 103 и 105). Алгоритмите са представени детайлно чрез репликите на герой в учебника – учителка. Специално внимание е отделено на допусканите типични
грешки, като са използвани решения от героите в учебника – ученици. Грешките са коментирани.
Затвърдяването на тези нови умения за четвъртокласниците става чрез предвидените 6 урока за упражнение. Тъй като това учебно съдържание традиционно затруднява в по-голяма степен учениците
от четвърти клас, добре е да се използват като допълнителни уроци за упражнение част от уроците
от резерва. В този раздел е предвидена за изучаване темата „Калкулатор“ (урок № 107) и е важно
четвъртокласниците да усвоят това полезно за всекидневието на всеки човек умение – смятането с
калкулатор. В следващите уроци до края на учебника, както и в учебните тетрадки, са предвидени за
решаване с калкулатор задачи, пред които стои съответен символ.
В седма тема са включени два тематични урока „Да пътуваме в Европа“ (урок № 110) и „Приятелство без граници“ (урок № 111), които са добра база за разработване на проекти в края на учебната
година.
Разделът завършва с обобщителен урок „Вече знам“ и урок „Аз успях!“ за проверка на усвоените
знания под формата на състезание между два отбора.
Годишният преговор е разработен в 9 часа, като уроците са посветени на основните акценти
в програмата. Урокът „Мога ли сам?“ е примерна самостоятелна работа за установяване доколко
учениците са достигнали изискванията, заложени в стандартите за съдържание и в програмата за
четвърти клас. Разделът завършва с един интересен урок – „Вече съм петокласник“, в който намират
място задачи с базисен характер върху цялото учебно съдържание по математика за четвърти клас.
Твърде важно за обучението по математика е формирането на умения за решаване на текстови задачи. В учебника е продължена линията, заложена в първи, във втори и в трети клас, за изработване
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у учениците на подход при решаването на тези задачи. Необходимо е да се акцентира върху няколко
съществени момента: прочитане и разбиране на условието, откриване на данните и връзките между
тях, избор на съответното действие или действия (съставяне на модел), решаване и формулиране на
отговора. За да се усъвършенстват уменията за решаване на текстови задачи, в учебника са включени
много и разнообразни творчески упражнения за съставяне на текстови задачи: по зададена илюстрация, по данни, зададени таблично, по числови изрази, по схематичен модел, по дадени цени и количество на закупени стоки и др.
Основното в четвърти клас е преходът от елементарни текстови задачи и задачи, които се решават
с две пресмятания, към задачи, които се решават с три и повече пресмятания. Илюстрациите и съкратеният запис на задачите са елемент, който подпомага решаването на задачата и те са застъпени в
учебника. Съкратеният запис се прави от учителя на дъската, най-добре в хода на анализа на задачата, като е целесъобразно при записването учениците да вземат активно участие. Често се изисква и
учениците да предлагат начин на съкратено записване на условието на текстовата задача. Желателно
е при решаване на съставните задачи учениците да се насочват към използване на един съставен
числов израз, без това да е задължително. Към края на учебната година е добре повечето ученици да
могат да се насочват към записване решението на съставна текстова задача с един съставен числов
израз. Важното е учениците да разбират задачата, да могат да отделят стъпките в нея и да я решават
правилно.
В книгата за учителя са предложени кратки методически указания за избрани уроци. Посочени
са целта и очакваните резултати в урока, необходимите ресурси и е направен коментар на всяка от
задачите в учебника, както и методически насоки за работа по задачите в учебната тетрадка. Ясно са
очертани основните компоненти и учебни дейности: актуализиране на старите знания и мотивиране
на учениците, въвеждане на новото знание на основата на старото знание с помощта на нагледни
опори, непосредствено затвърдяване чрез повторение и вариране на примерите, формиране на умения за прилагането му.
Към комплекта са разработени две учебни тетрадки: първата обхваща уроците от № 1 до № 61,
втората – останалите (от № 62 до № 122).
Към учебна тетрадка № 1 има приложение – ламиниран картон за многократна употреба, върху който
се пише с изтриваем маркер. Написаното върху него се изтрива със суха кърпа. Използването на обикновен маркер или химикалка би направило картона неизползваем повторно. На страна А на ламинирания
картон е поместена номерационна таблица с редовете и класовете в записа на многоцифрените числа. В
тази таблица учениците могат да записват под диктовка на учителя многоцифрени числа, но с нейна помощ те могат също да събират и изваждат многоцифрени числа, както и да умножават с едноцифрено число. Под номерационната таблица има редове за писане, в които учениците могат да изпълняват обратното
упражнение – за дадени от учителя многоцифрени числа, записани на дъската, да се изисква учениците
да запишат на картона техните наименования с думи. На страна Б на ламинирания картон има квадратна
мрежа за чертане на геометрични фигури. Върху квадратната мрежа могат да се създават правоъгълни
диаграми и на тяхна база да се съставят и решават текстови задачи.
Към учебни тетрадки № 1 и 2 има цветни картонени приложения – разгъвки на геометричните
тела: правоъгълен паралелепипед, куб, конус, цилиндър и пирамида, с помощта на които учениците
чрез прегъване, биговане и подлепване могат да изработят модели на изучаваните геометрични тела.
Учебните тетрадки съпътстват работата на учителя и учениците и съдържат предимно задачи за
самостоятелна работа, които по преценка на учителя могат да се изпълняват в клас или при самоподготовката.
Към учебния комплект има разработени общокласни учебни табла, съдържащи обобщено съдържание за геометричните знания от I до IV клас; системата на всички мерни единици от I до IV клас,
както и свойствата на аритметичните действия и правилата за намиране на неизвестен компонент.
Освен описаните по-горе елементи на учебния комплект по математика за четвърти клас се предлагат следните помагала: сборник „Пъстра математика за четвърти клас“ и „Сборник по математика
за четвърти клас“ от авторите на учебния комплект. Помагалото „Пъстра математика за четвърти клас“ е предназначено за избираемите учебни часове по математика. За всяка учебна седмица е
предвидена по една тема с по-интересни и нестандартни задачи. Във втората част на помагалото са
поместени допълнителни теми за разширена подготовка по математика. „Сборникът по математика
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за четвърти клас“ към учебния комплект е предназначен да осигури достатъчно на брой и диференцирани по степен на трудност допълнителни задачи за индивидуализиране на работата в учебните
часове, както и за самоподготовката на четвъртокласниците. Сборникът има пълно съответствие с
темите в учебника.
Учебникът е ориентиран както към ученика, така и към учителя. Той е средството, чрез което
учителят реализира обучението.
Всеки урок е методически структуриран, знанията са дозирани и достъпни, задачите дават възможност на учителя да използва и нови, свои варианти, да проявява творчески подход.
Към разработките на уроците в книгата за учителя са посочени примерни форми за реализацията
им – самостоятелна, групова, колективна, индивидуална работа. Учителят може да използва и свои
вариантни технологии. В книгата за учителя са поместени всички необходими самостоятелни работи
към темите, разработени във варианти за две групи. Също тук се предлагат работни листове за текуща проверка на знанията на деца със СОП или деца с временни затруднения по математика.
Учебникът въвежда детето в сложния свят на математическите обекти и числата. Използвани са
нови подходи за представяне на числата, нови схеми и онагледяване. Очертани са ясно математическите понятия и терминология, които ще използват учителят и учениците. Направен е сериозен опит
да се изчистят математическите понятия, като, ако е необходимо, се разграничат от житейските. Всяко понятие участва на различни степени на абстракция. Започва се с използването на житейския опит
на детето. Втората стъпка е да се разграничават житейските понятия от математическите – преход от
предметно-образното към чертежа или към числото. Следващата степен на абстракция е тогава, когато детето работи осъзнато с числата и не се нуждае от сетивната опора. Така обучението се реализира с преход от практиката към абстракцията и обратно в личния опит и се избягва формализмът.
По достъпен начин са представени алгоритмите за събиране и изваждане с числата над 1000 без
и със преминаване.
Използван е ясен подход за формиране на умения за решаване на текстовите задачи. В предложената методическа схема са очертани съставянето на математически модел – работа с текста, работа с
данните, работа с въпроса (избор на действие), решаване на математическия модел.
Сериозно предимство на учебния комплект е постигнатото оптимално съотношение в относителния дял на различните типове уроци: уроци за нови знания – 44 (32,4% спрямо общия брой учебни
часове за годината) и уроци за упражнение и обобщение – 75 (55,2% от всички часове).
Включените тематични уроци дават богата възможност за реализиране на интегрален подход и
междупредметни връзки. В достъпна форма е направена пропедевтика на идеята за боравене с данни.
В учебния комплект има предвидени много на брой задачи за екипна работа (маркирани със съответния символ), които осигуряват прилагането на методи и техники за активно учене.
С цялото си богато съдържание и набор от разнообразни задачи и предвидени дейности, както и
с разработените в уроците методически идеи, учебният комплект гарантира реализирането на компетентностния подход, който е същностен за реформата в образованието, в т.ч. по математика в
четвърти клас.
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2. ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище

Град

Утвърждавам:
Директор:
(име и фамилия)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА ............../............... ГОДИНА

Уроци за нови знания

НЗ

44 часа

32,4%

Уроци за упражнения и практически дейности

У

50 часа

36,8%

Уроци за обобщение и преговор

О

25 часа

18,4%

Уроци за контрол и оценка

К

3 часа

2,1%

14 часа

10,3%

Резерв учебно време
Годишен хорариум: 136 часа
34 седмици х 4 часа седмично

Изготвил:
(име и фамилия)
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема
на урочната
единица и
вид на урока

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

(1)

(2)

(3)

(4)

Учебна ......................./....................... г. ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
1

2

I

I

Числата до
1000
О

Познава числата от 0 до 1000 и принципа на образуване на
редицата на естествените числа до 1000.
Брои в прав и в обратен ред до 1000; чете, пише и сравнява числата до 1000.
Разпознава реда на единиците, десетиците и стотиците в
трицифрено число.
Умее да представя числата до 1000 като сбор на редните
им единици.

Събиране и
изваждане на
числата до
1000

Извършва аритметичните действия събиране и изваждане
на числата до 1000 със и без преминаване.
Умее да намира неизвестно събираемо и неизвестно умаляемо.

О
3

I

Свойства на
събирането

Познава и прилага разместителното и съдружителното
свойство на събирането.

О

4

I

Умножение
О

5

II

Свойства на
умножението
О

6

II

Деление
О

12

Умее да умножава двуцифрени и трицифрени числа с едноцифрено число със и без преминаване.
Разбира релациите пъти повече, с повече.

Познава и прилага разместителното, съдружителното и
разпределителното свойство на умножението.
Умее да намира неизвестно делимо.

Умее да дели двуцифрени и трицифрени числа с едноцифрено със и без преминаване.
Умее да намира половинка, третинка, четвъртинка и десетинка.

Методи и дейности, използвани при работа
върху съответната урочна единица

Забележка

(5)

(6)

Методи:
Актуализация на стари знания, обяснение, анализ, игра.
Дейности:
Четене, писане, броене и сравняване на числата до 1000.
Представяне на числата до 1000 като сбор от редните им единици.

Методи:
Актуализация на стари знания, обяснение, анализ, моделиране.
Дейности:
Събиране и изваждане на числата до 1000 със и без преминаване.
Задачи за намиране на неизвестно събираемо и умаляемо.
Решаване на текстови и геометрични задачи.
Методи:
Актуализация на стари знания, обяснение, анализ, моделиране.
Дейности:
Решаване на задачи за прилагане на свойствата на събирането.
Задачи за проследяване на зависимостите между компонентите и резултата
при събиране и изваждане.
Решаване на текстови и геометрични задачи.
Методи:
Актуализация на стари знания, обяснение, анализ, моделиране.
Дейности:
Решаване на изрази от умножение със и без преминаване.
Решаване на текстови и геометрични задачи.
Решаване на задачи с действие умножение с релациите пъти повече, с повече.
Методи:
Актуализация на стари знания, обяснение, анализ, моделиране.
Дейности:
Решаване на задачи за прилагане на свойствата на умножението.
Пресмятане на изрази с намиране на неизвестно делимо.
Решаване на текстови задачи с един числов израз с използване на свойствата
на умножението.
Методи:
Актуализация на стари знания, обяснение, анализ, моделиране.
Дейности:
Решаване на числови изрази, геометрични и текстови задачи с действие деление.
Моделиране на ситуации с числови изрази.
Решаване на задачи с намиране на част от цялото.
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема
на урочната
единица и
вид на урока

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

(1)

(2)

(3)

(4)

7

II

Разпределително свойство на делението

Познава и прилага разпределителното свойство на делението.
Умее да намира неизвестен множител.
Умее да намира половинка, третинка, четвъртинка и десетинка.

О
8

II

Мерни
единици
О

9

III

Геометрични
фигури
О

10

11

III

III

Текстови
задачи

III

О

Мога ли сам?

Може да прилага знанията и уменията си по математика
при самостоятелно решаване на задачи.

Числата до
10 000
НЗ

13

IV

Числата до
100 000
НЗ

14

Разпознава геометричните фигури права линия, крива линия, лъч, ъгъл и елементите на ъгъла.
Определя вида на ъглите и вида на триъгълниците според
ъглите и страните.
Умее да намира обиколка на триъгълник, правоъгълник и
квадрат.
Умее да решава съставна текстова задача в права и косвена форма.
Умее да съставя текстова задача по зададени данни и графично представяне.
Умее да представя графично и със съкратен запис текстова
задача в косвена форма.

К
12

Познава изучените мерни единици за дължина, маса и време и връзките между тях.
Извършва действия с изучените еднородни мерни единици.
Умее да намира страна на правоъгълник по дадена обиколка и друга страна.

Познава числата до 10 000 и принципа на образуване на
редицата на естествените числа.
Обяснява връзката между редовете в записа на числата до
10 000.
Брои до 10 000 в прав и в обратен ред; чете, пише и сравнява числата до 10 000.
Познава числата до 100 000 и принципа на образуване на
редицата на естествените числа.
Обяснява връзката между редовете в записа на числата до
100 000.
Брои до 100 000 в прав и в обратен ред; чете, пише и сравнява числата до 100 000.

Методи и дейности, използвани при работа
върху съответната урочна единица

Забележка

(5)

(6)

Методи:
Актуализация на стари знания, обяснение, анализ, моделиране.
Дейности:
Решаване на числови изрази, текстови и геометрични задачи с прилагане на
разпределителното свойство на делението.
Решаване на изрази за намиране на неизвестен множител.
Методи:
Актуализация на стари знания, обяснение, анализ, моделиране, екипна работа.
Дейности:
Решаване на задачи за сравняване и преобразуване на мерни единици.
Задачи за намиране на страна на правоъгълник по дадена обиколка и друга
страна.
Задачи за екипна работа.
Методи:
Актуализация на стари знания, обяснение, анализ.
Дейности:
Решаване на задачи за определяне на вида на геометрични фигури и техните
елементи.
Задачи за броене на геометрични фигури.
Задачи за намиране на обиколка на триъгълник, правоъгълник и квадрат.
Методи:
Актуализация на стари знания, обяснение, анализ, моделиране, екипна работа.
Дейности:
Решаване, съставяне и преобразуване на текстови задачи.
Задачи за екипна работа.
Дейности:
Прилагане на знанията при самостоятелно решаване на задачи.

Дейности:
Броене в прав и в обратен ред, четене, писане и сравняване на числата до
10 000.
Съотнасяне на буквения с цифровия запис на многоцифрено число.
Задачи за броене на геометрични фигури.
Методи:
Беседа, анализ, обяснение, демонстрация, онагледяване.
Дейности:
Броене в прав и в обратен ред, четене, писане и сравняване на числата до
100 000.
Съотнасяне на буквения с цифровия запис на многоцифрено число.
Задачи за определяне на реда и класа при числата до 100 000.
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема
на урочната
единица и
вид на урока

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

(1)

(2)

(3)

(4)

14

IV

Числата до
1 000 000
НЗ

15

16

IV

IV

Упражнение

Познава числата до милион и принципа на образуване на
редицата на естествените числа.
Обяснява връзката между редовете в записа на числата до
милион.
Брои до милион в прав и в обратен ред; чете, пише и сравнява числата до милион.

У

Чете, записва и сравнява числата до милион. Познава значението на цифрите според мястото им в записа на числата.
Представя изучените числа като сбор от единици от различни редове и класове.

Числата над
милион

Четене, писане и сравняване на числата до милиард.

НЗ
17

V

Естествени
числа
НЗ

18

19

V

V

Упражнение
У

Четене, писане и сравняване на естествени числа.
Числови редици.
Решаване на задачи за представяне на естествените числа
като сбор от редните им единици.

Римски
цифри

Записване на числата от 1 до 20 с римски цифри и обратно.
Четене на числа, записани с римски цифри.
Задачи за преобразуване на числа, записани с римски цифри.

НЗ

16

Четене, писане и сравняване на естествени числа.
Числови редици.
Решаване на задачи за представяне на естествените числа
като сбор от редните им единици.
Задачи за екипна работа.

Методи и дейности, използвани при работа
върху съответната урочна единица

Забележка

(5)

(6)

Методи:
Беседа, анализ, обяснение, демонстрация, онагледяване.
Дейности:
Четене, броене, писане и сравняване на числата до милион.
Съставяне на числови редици.
Съотнасяне на буквения с цифровия запис на многоцифрено число. Задачи
за определяне на реда и класа в числата до милион и представяне на числата
като сбор от редните им единици.
Методи:
Беседа, анализ, сравняване, аналогия, игра.
Дейности:
Четене, броене, писане и сравняване на числата до милион.
Задачи за определяне на реда и класа в числата до милион и представяне на
числата като сбор от редните им единици.
Кодиране и декодиране.
Задачи за екипна работа.
Методи:
Беседа, анализ, обяснение, демонстрация, онагледяване.
Дейности:
Четене, писане и сравняване на числата до милиард.
Методи:
Беседа, анализ, обяснение, демонстрация, онагледяване.
Дейности:
Четене, писане и сравняване на естествени числа.
Числови редици.
Решаване на задачи за представяне на естествените числа като сбор от редните им единици.
Задачи за екипна работа.
Методи:
Беседа, анализ, сравняване, аналогия, игра.
Дейности:
Четене, писане и сравняване на естествени числа.
Числови редици.
Решаване на задачи за представяне на естествените числа като сбор от редните им единици.
Методи:
Беседа, анализ, обяснение, онагледяване.
Дейности:
Записване на числата от 1 до 20 с римски цифри и обратно.
Четене на числа, записани с римски цифри.
Задачи за преобразуване на числа, записани с римски цифри.
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема
на урочната
единица и
вид на урока

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

(1)

(2)

(3)

(4)

20

V

Окръжност
НЗ

21

22

VI

VI

Упражнение

Задачи за определяне на елементите на окръжността.
Задачи за чертане на окръжност по даден радиус.

У

Записване на числа с римски цифри.
Чертане на окръжност по даден радиус.
Определяне елементите на окръжността.
Логическа задача.

Вече знам

Може да прилага знанията си при самостоятелно решаване
на задачи.

О

Събиране и изваждане на многоцифрени числа без преминаване
23

VI

Събиране и
изваждане
без преминаване

Умее да събира и изважда многоцифрени числа без преминаване.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

НЗ
24

VII

Упражнение
У

25

VII

Събиране и
изваждане
без преминаване
НЗ

18

Умее да събира и изважда многоцифрени числа без преминаване.

Умее да събира и изважда многоцифрени числа без преминаване.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Методи и дейности, използвани при работа
върху съответната урочна единица

Забележка

(5)

(6)

Методи:
Беседа, анализ, обяснение, демонстрация, онагледяване.
Дейности:
Задачи за определяне на елементите на окръжността.
Задачи за чертане на окръжност по даден радиус.
Методи:
Беседа, анализ, сравняване, аналогия, екипна работа.
Дейности:
Записване на числа с римски цифри.
Чертане на окръжност по даден радиус.
Определяне елементите на окръжността.
Логическа задача.
Дейности:
Прилагане на знанията при самостоятелно решаване на задачи.

Методи:
Беседа, анализ, обяснение, демонстрация, онагледяване.
Дейности:
Решаване на задачи от събиране и изваждане без преминаване.
Решаване на текстови задачи и изрази с намиране на неизвестно събираемо и
умаляемо.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране.
Дейности:
Решаване на задачи от събиране и изваждане без преминаване.
Решаване на текстови задачи и изрази с намиране на неизвестно събираемо и
умаляемо.
Методи:
Беседа, анализ, обяснение, демонстрация, онагледяване.
Дейности:
Решаване на задачи от събиране и изваждане без преминаване.
Решаване на текстови и геометрични задачи.
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема
на урочната
единица и
вид на урока

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

(1)

(2)

(3)

(4)

26

VII

Упражнение

Умее да събира и изважда многоцифрени числа без преминаване.

У

27

VII

Намиране на
неизвестен
умалител

Умее да намира неизвестен умалител, като използва зависимостите между компонентите и резултата при действие
изваждане.

НЗ
28

29

VIII

VIII

Упражнение
У

Умее да събира и изважда многоцифрени числа без преминаване.
Умее да намира неизвестен умалител.

Градус. Измерване и
чертане на
ъгли

Познава градуса като мерна единица за ъгъл и нейното
значение.
Умее да измерва с транспортир големина на ъгъл.
Чертае ъгъл по зададена мярка.

НЗ
30

VIII

Упражнение
У

31

VIII

Упражнение
У

20

Познава градуса като мерна единица за ъгъл и нейното
значение.
Умее да измерва с транспортир големина на ъгъл.

Познава градуса като мерна единица за ъгъл и нейното
значение.
Умее да измерва с транспортир големина на ъгъл.
Умее да събира и изважда многоцифрени числа без преминаване.
Умее да намира неизвестен умалител.

Методи и дейности, използвани при работа
върху съответната урочна единица

Забележка

(5)

(6)

Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране.
Дейности:
Решаване на задачи от събиране и изваждане без преминаване.
Решаване на текстови задачи и пресмятане на изрази с намиране на неизвестно събираемо и умаляемо.
Съставяне на числови редици.
Броене на геометрични фигури.
Методи:
Сравняване, анализ, демонстрация.
Дейности:
Решаване на задачи за намиране на неизвестен умалител.
Решаване на текстови задачи чрез намиране на неизвестен умалител.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране.
Дейности:
Решаване на задачи за намиране на неизвестен умалител.
Решаване на текстови и геометрични задачи чрез намиране на неизвестен
умалител.
Методи:
Беседа, анализ, обяснение, демонстрация, онагледяване.
Дейности:
Задачи за измерване на ъгли с транспортир.
Задачи за чертане на ъгли по дадена градусна мярка.
Задачи за намиране на страна на геометрична фигура.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, практическа дейност.
Дейности:
Задачи за измерване на ъгли с транспортир.
Задачи за чертане на ъгли по дадена градусна мярка.
Решаване на задачи за намиране на неизвестен умалител.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, практическа дейност.
Дейности:
Задачи за измерване на ъгли с транспортир.
Задачи за чертане на ъгли по дадена градусна мярка.
Решаване на задачи за намиране на неизвестен умалител.
Съставяне на числови редици.
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема
на урочната
единица и
вид на урока

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

(1)

(2)

(3)

(4)

32

IX

Упражнение

Познава градуса като мерна единица за ъгъл и нейното
значение.
Умее да измерва с транспортир големина на ъгъл.
Умее да събира и изважда многоцифрени числа без преминаване.
Умее да намира неизвестен умалител.

У

33

IX

34

IX

Вече знам
О
Аз успях!
У

Може да прилага знанията си при самостоятелно решаване
на задачи.
Може да прилага знанията си при самостоятелно решаване
на задачи.

Събиране и изваждане на многоцифрени числа с преминаване
35

IX

Събиране с
едно преминаване

Умее да събира многоцифрени числа с едно преминаване.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.
Умее да измерва ъгли с транспортир.

НЗ
36

37

X

X

Упражнение
У

Умее да събира многоцифрени числа с едно преминаване.
Умее да решава съставна текстова задача в косвена форма.
Умее да съставя, записва и решава текстови задачи с
таблично представени данни.

Изваждане с
едно преминаване

Умее да изважда многоцифрени числа с едно преминаване.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

НЗ
38

X

Упражнение
У

22

Умее да събира и изважда многоцифрени числа с едно преминаване.

Методи и дейности, използвани при работа
върху съответната урочна единица

Забележка

(5)

(6)

Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране.
Дейности:
Решаване на задачи за намиране на неизвестен умалител.
Решаване на текстови и геометрични задачи чрез намиране на неизвестен
умалител, умаляемо и събираемо.
Пресмятане на числови изрази.
Дейности:
Прилагане на знанията и уменията при самостоятелно решаване на задачи.

Дейности:
Самостоятелно решаване на задачи.

Методи:
Наблюдение, сравнение, аналогия, онагледяване.
Дейности:
Решаване на задачи от събиране с едно преминаване.
Сбор на три събираеми.
Измерване на ъгли.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, онагледяване, моделиране.
Дейности:
Решаване на задачи от събиране с едно преминаване.
Решаване на изрази за намиране на неизвестно умаляемо.
Решаване на текстова задача в косвена форма.
Съставяне и решаване на текстова задача с таблично представени данни.
Методи:
Наблюдение, сравнение, аналогия, онагледяване.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от изваждане с едно преминаване.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от изваждане с едно преминаване.
Решаване на съставни текстови задачи в косвена форма.
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема
на урочната
единица и
вид на урока

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

(1)

(2)

(3)

(4)

39

X

Правоъгълен
паралелепипед. Куб

Разпознава геометричните тела куб и паралелепипед и посочва техните елементи – стена, връх, ръб.

НЗ
40

XI

Събиране с
две преминавания

Умее да събира многоцифрени числа с две преминавания.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

НЗ
41

XI

Упражнение

Умее да събира многоцифрени числа с две преминавания.

У
42

XI

Упражнение

Умее да събира многоцифрени числа с две преминавания.

У

43

XI

Изваждане с
две преминавания

Умее да изважда многоцифрени числа с две преминавания.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

НЗ
44

XII

Упражнение
У

45

XII

Пирамида
НЗ

46

XII

Събиране с
повече от две
преминавания
НЗ

24

Умее да изважда многоцифрени числа с две преминавания.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Разпознава геометричното тяло пирамида и посочва нейните елементи – стена, връх, ръб.

Умее да събира многоцифрени числа с три преминавания.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Методи и дейности, използвани при работа
върху съответната урочна единица

Забележка

(5)

(6)

Методи:
Наблюдение, сравнение, аналогия, демонстрация, онагледяване.
Дейности:
Решаване на задачи за определяне вида на геометричните тела и техните елементи.
Методи:
Наблюдение, сравнение, аналогия, демонстрация, онагледяване.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от събиране с две преминавания.
Съставяне и решаване на текстова задача по схема.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от събиране с две преминавания.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от събиране с две преминавания.
Съставяне на текстови задачи по таблични данни.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на задачи от изваждане с две преминавания.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от изваждане с две преминавания.
Методи:
Наблюдение, сравнение, аналогия, онагледяване.
Дейности:
Решаване на задачи за определяне вида на геометрични тела и техните елементи.
Методи:
Наблюдение, сравнение, аналогия, онагледяване.
Дейности:
Решаване на задачи от събиране с повече от две преминавания.
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема
на урочната
единица и
вид на урока

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

(1)

(2)

(3)

(4)

47

XII

Упражнение

Умее да събира многоцифрени числа с три преминавания.

У

48

XIII

Изваждане с
повече от две
преминавания

Умее да изважда многоцифрени числа с повече от две преминавания.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

НЗ
49

XIII

Упражнение
У

50

XIII

Цилиндър,
конус, кълбо

Умее да изважда многоцифрени числа с повече от две преминавания.

Разпознава геометричните тела цилиндър, конус и кълбо.

НЗ
51

XIII

Упражнение
У

52

XIV

Съставяне
на текстови
задачи в права и косвена
форма

Разпознава изучените геометрични тела.
Умее да събира и изважда многоцифрени числа с преминаване.
Умее да намира неизвестен умалител.

Умее да съставя текстови задачи в права и косвена форма
по дадена схема, съкратен запис, числови данни и илюстрация.

НЗ
53

XIV

Упражнение
У

26

Разпознава изучените геометрични тела.
Умее да събира и изважда многоцифрени числа с преминаване.
Умее да намира неизвестен умалител.
Умее да съставя и решава текстови задачи в права и в косвена форма.

Методи и дейности, използвани при работа
върху съответната урочна единица

Забележка

(5)

(6)

Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от събиране с повече от две преминавания.
Методи:
Наблюдение, сравнение, аналогия, онагледяване.
Дейности:
Решаване на задачи от изваждане с повече от две преминавания.
Съставяне и решаване на текстова задача по съкратен запис на условието и
въпроса.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от изваждане с повече от две преминавания.
Решаване и преобразуване на текстови задачи.
Методи:
Наблюдение, сравнение, аналогия, онагледяване.
Дейности:
Решаване на задачи за определяне вида на геометрични тела.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на задачи за определяне вида на геометрични тела.
Решаване на различни видове задачи от събиране и изваждане на многоцифрени числа с преминаване.
Методи:
Анализ, извод, моделиране.
Дейности:
Съставяне и решаване на текстови задачи в права и косвена форма по съкратен запис, по графично представени данни и по схема.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от събиране и изваждане на многоцифрени числа с преминаване.
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема
на урочната
единица и
вид на урока

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

(1)

(2)

(3)

(4)

54

XIV

Вече знам
О

55

XIV

Мога ли сам?
К

Може да прилага знанията и уменията си по математика
при самостоятелно решаване на задачи.

Може да прилага знанията и уменията си по математика
при самостоятелно решаване на задачи.

Умножение на многоцифрено число с едноцифрено число
56

XV

Умножение
без преминаване

Умее да умножава многоцифрени числа с едноцифрено
число без преминаване.

НЗ

57

XV

Упражнение
У

58

XV

Лице на правоъгълник
НЗ

59

XV

Намиране
лице на правоъгълник
НЗ

60

XVI

Упражнение
У

28

Умее да умножава многоцифрени числа с едноцифрено
число без преминаване.

Умее да намира лице на фигура чрез броене на квадратчета.
Познава мерните единици за лице и техните означения –
кв. мм, кв. см, кв. дм, кв. м, кв. км.
Умее да намира лице на правоъгълник.
Решава текстови задачи за намиране на обиколка и лице на
правоъгълник.
Познава мерната единица декар и нейното означение дка.
Умее да умножава многоцифрени числа с едноцифрено без
преминаване.
Умее да намира лице на правоъгълник в квадратна мрежа
при зададена единица мярка на мрежата.

Методи и дейности, използвани при работа
върху съответната урочна единица

Забележка

(5)

(6)

Дейности:
Прилагане на знанията и уменията по математика при самостоятелно решаване на задачи.
Дейности:
Самостоятелно решаване на задачи.

Методи:
Актуализация на стари знания, онагледяване, демонстрация, моделиране.
Дейности:
Решаване на задачи за умножение на многоцифрени числа с едноцифрено без
преминаване.
Преобразуване на въпроса на съставни текстови задачи.
Числови редици.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от умножение на многоцифрени числа с
едноцифрено число без преминаване.
Методи:
Наблюдение, онагледяване, анализ, демонстрация, моделиране.
Дейности:
Решаване на задачи за намиране лице на правоъгълник чрез броене на квадратчета.
Методи:
Наблюдение, онагледяване, анализ, демонстрация, моделиране.
Дейности:
Решаване на задачи за намиране на лице на правоъгълник.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране, екипна работа.
Дейности:
Решаване на задачи за намиране лице на правоъгълник и за намиране лице на
правоъгълник в квадратна мрежа при зададена мярка на квадратната мрежа.
Задачи за екипна работа.
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема
на урочната
единица и
вид на урока

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

(1)

(2)

(3)

(4)

61

XVI

Умножение с
едноцифрено
число без
преминаване

Умее да умножава многоцифрени числа с едноцифрено
число без преминаване.
Обсъжда и прилага алгоритъм.

НЗ
62

63

XVI

XVI

Упражнение
У

Умее да умножава многоцифрени числа с едноцифрено
число без преминаване.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Умножение с
едно преминаване

Умее да умножава многоцифрени числа с едноцифрено
число с едно преминаване.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

НЗ
64

65

XVII

XVII

Упражнение
У

Умее да умножава многоцифрени числа с едноцифрено
число с едно преминаване.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Умножение с
две преминавания

Умее да умножава многоцифрени числа с едноцифрено
число с две преминавания.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

НЗ
66

XVII

Упражнение
У

67

XVII

Умножение с
повече от две
преминавания
НЗ

30

Умее да умножава многоцифрени числа с едноцифрено с
две преминавания.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Умее да умножава многоцифрени числа с едноцифрено с
повече от две преминавания.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Методи и дейности, използвани при работа
върху съответната урочна единица

Забележка

(5)

(6)

Методи:
Аналогия, беседа, сравнение, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от умножение с едноцифрено число без
преминаване.
Решаване на задачи за намиране на лице на правоъгълник.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от умножение с едноцифрено число без
преминаване.
Решаване на текстови задачи в косвена форма, на текстови задачи с релацията пъти повече и на задачи за намиране на неизвестно делимо.
Методи:
Актуализация на стари знания, анализ, сравнение, аналогия.
Дейности:
Решаване на задачи с умножение на многоцифрени числа с едноцифрено с
едно преминаване.
Решаване на текстови задачи в права и в косвена форма.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на задачи от
умножение на многоцифрени числа с едно преминаване.
Решаване на текстови и геометрични задачи.
Методи:
Актуализация на стари знания, анализ, сравнение, аналогия.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от умножение на многоцифрените числа
с едноцифрено число с две преминавания.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от умножение на многоцифрени числа с
едноцифрено число с две преминавания.
Методи:
Актуализация на стари знания, анализ, сравнение, аналогия.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от умножение на многоцифрени числа с
едноцифрено число с повече от две преминавания.
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема
на урочната
единица и
вид на урока

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

(1)

(2)

(3)

(4)

68

XVIII

Упражнение
У

69

XVIII

Упражнение
У

70

XVIII

Вече знам
О

Умее да умножава многоцифрени числа с едноцифрено
число с повече от две преминавания.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Умее да умножава многоцифрени числа с едноцифрено с
последователни преминавания.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Прилага знанията и уменията си по математика при самостоятелно решаване на задачи.

Деление на многоцифрено число с едноцифрено число
71

XVIII

Деление без
преминаване

Умее да дели многоцифрени числа с едноцифрено число
без преминаване.

НЗ

72

XIX

Упражнение
У

73

XIX

Намиране на
неизвестен
делител

Умее да дели многоцифрени числа с едноцифрено без преминаване.

Умее да намира неизвестен делител, като използва зависимостите между компонентите и резултата при действие
деление.

НЗ
74

XIX

Упражнение
У

32

Умее да намира неизвестен делител.

Методи и дейности, използвани при работа
върху съответната урочна единица

Забележка

(5)

(6)

Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от умножение на многоцифрени числа с
едноцифрено число с повече от две преминавания.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от умножение на многоцифрени числа с
едноцифрено число с повече от две преминавания.
Дейности:
Прилагане на знанията и уменията по математика при самостоятелно решаване на задачи.

Методи:
Актуализация на стари знания, анализ, сравнение, аналогия.
Дейности:
Решаване на задачи за деление на многоцифрени числа с едноцифрено число
без преминаване.
Решаване на числови изрази и текстови задачи.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Пресмятане на числови изрази.
Решаване на задачи за намиране на неизвестен компонент.
Решаване на задачи за намиране на страна на квадрат и равностранен триъгълник по дадена обиколка.
Методи:
Анализ, сравняване, онагледяване, демонстрация.
Дейности:
Решаване на задачи за намиране на неизвестен делител.
Решаване на текстови задачи чрез намиране на неизвестен делител.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на задачи за намиране на неизвестен делител.
Решаване на текстови и геометрични задачи.
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по
ред

Учебна
седмица
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(1)

(2)

(3)

(4)

75

XIX

Деление с
едно преминаване

Умее да дели многоцифрени числа с едноцифрено число с
едно преминаване.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

НЗ
76

XX

Упражнение
У

77

XX

Деление с две
преминавания

Умее да дели многоцифрени числа с едноцифрено число с
едно преминаване.

Умее да дели многоцифрени числа с едноцифрено число с
две преминавания.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

НЗ
78

XX

Упражнение
У

79

XX

Упражнение
У

80

XXI

Деление с
повече от две
преминавания

Умее да дели многоцифрени числа с едноцифрено число с
две преминавания.

Умее да дели многоцифрени числа с едноцифрено число с
преминаване.

Умее да дели многоцифрени числа с едноцифрено число с
повече от две преминавания.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

НЗ
81

XXI

Упражнение
У

34

Умее да дели многоцифрени числа с едноцифрено число с
преминаване.

Методи и дейности, използвани при работа
върху съответната урочна единица

Забележка

(5)

(6)

Методи:
Актуализация на стари знания, анализиране, сравнение, аналогия.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от деление на многоцифрени числа с едноцифрено число с едно преминаване.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от деление на многоцифрени числа с едноцифрено число с едно преминаване.
Методи:
Актуализация на стари знания, анализ, сравнение, аналогия.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от деление на многоцифрени числа с едноцифрено число с две преминавания.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от деление на многоцифрени числа с едноцифрено число с две преминавания.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от деление на многоцифрени числа с едноцифрено число с две преминавания.
Методи:
Актуализация на стари знания, анализ, сравнение, аналогия.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от деление на многоцифрени числа с едноцифрено число с повече от две преминавания.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от деление на многоцифрени числа с едноцифрено число с повече от две преминавания.
Съставяне на текстова задача по дадено решение.
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема
на урочната
единица и
вид на урока

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

(1)

(2)

(3)

(4)

82

XXI

Упражнение

Умее да дели многоцифрени числа с едноцифрено число с
повече от две преминавания.

У

83

XXI

Деление с
преминаване
НЗ

84

XXII

Упражнение
У

85

XXII

Упражнение
У

86

XXII

Вече знам
О

87

XXII

Аз успях!
У

Умее да дели многоцифрени числа с едноцифрено число с
преминаване.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Умее да дели многоцифрени числа с едноцифрено число с
преминаване.

Умее да дели многоцифрени числа с едноцифрено число с
преминаване.

Умее да обсъжда и прилага алгоритъм за определяне броя
на цифрите в частното.
Може да прилага знанията си при самостоятелно решаване
на задачи.

Умножение на многоцифрено число с двуцифрено число
88

XXIII

Умножение
с 10
НЗ

36

Умее да умножава многоцифрени числа с числото 10.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Методи и дейности, използвани при работа
върху съответната урочна единица

Забележка

(5)

(6)

Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от деление на многоцифрени числа с едноцифрено число с повече от две преминавания.
Намиране обиколка на фигура в квадратна мрежа по зададен размер на квадратната мрежа.
Методи:
Актуализация на стари знания, анализиране, сравнение, аналогия.
Дейности:
Решаване на задачи от деление с преминаване.
Пресмятане на числови изрази и решаване на текстови задачи.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране, екипна работа.
Дейности:
Решаване на задачи от деление с преминаване.
Задачи за проследяване на зависимостите между компонентите и резултата
при деление.
Числови редици.
Задачи за екипна работа.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от деление на многоцифрени числа с едноцифрено число с преминаване.
Намиране обиколка на фигура в квадратна мрежа по зададен размер на квадратната мрежа.
Дейности:
Решаване на задачи за определяне броя на цифрите в частното.
Дейности:
Самостоятелно решаване на задачи.

Методи:
Актуализация на стари знания, анализ, сравнение, аналогия.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от умножение на многоцифрени числа с
числото 10.
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема
на урочната
единица и
вид на урока

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

(1)

(2)

(3)

(4)

89

XXIII

Умножение с
20, 30, 40…
90

Умее да умножава многоцифрени числа с числата 20, 30...
90.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

НЗ
90

XXIII

Упражнение
У

91

XXIII

Умножение с
двуцифрено
число

Умее да умножава многоцифрените числа с числата 10, 20,
30... 90.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Умее да умножава многоцифрени числа с двуцифрено число.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

НЗ
92

XXIV

Упражнение
У

93

XXIV

Упражнение
У

94

XXIV

Упражнение
У

95

XXIV

Задачи по
чертежи и
схеми
НЗ

38

Умее да умножава многоцифрени числа с двуцифрено число.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Умее да умножава многоцифрени числа с двуцифрено число.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Умее да умножава многоцифрени числа с двуцифрено число.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Умее да описва ситуации от реалния свят с математически
модел.
Умее да извлича данни от дадени чертежи и схеми за съставяне на числови изрази.

Методи и дейности, използвани при работа
върху съответната урочна единица

Забележка

(5)

(6)

Методи:
Актуализация на стари знания, анализ, сравнение, аналогия.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от умножение на многоцифрени числа с
числата 20, 30… 90.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от умножение на многоцифрени числа с
числата 10, 20, 30… 90.
Решаване на задачи за намиране на неизвестен компонент.
Решаване на текстови и геометрични задачи.
Методи:
Демонстрация, анализ, сравнение, аналогия.
Дейности:
Решаване на задачи от умножение на многоцифрени числа с двуцифрено число.
Решаване на задачи за намиране на лице на правоъгълник.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране, екипна работа.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от умножение на многоцифрени числа с
двуцифрено число.
Задачи за екипна работа.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране, екипна работа.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от умножение на многоцифрени числа с
двуцифрено число.
Задачи за екипна работа.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране, екипна работа.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от умножение на многоцифрени числа с
двуцифрено число.
Задачи за екипна работа.
Методи:
Анализ, извод, моделиране.
Дейности:
Задачи за намиране на лице и обиколка с данни, зададени с чертежи и схеми.
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема
на урочната
единица и
вид на урока

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

(1)

(2)

(3)

(4)

96

XXV

Упражнение

Умее да умножава многоцифрени числа с двуцифрено число.
Умее да описва ситуации от реалния свят с математически
модел.
Умее да извлича данни от дадени чертежи и схеми за съставяне на числови изрази.

У

97

98

XXV

XXV

Упражнение
У

Умее да умножава многоцифрени числа с двуцифрено число.
Умее да описва ситуации от реалния свят с математически
модел.
Умее да извлича данни от дадени чертежи и схеми за съставяне на числови изрази.

Вече знам

Умее да прилага знанията си при самостоятелно решаване
на задачи.

О

Деление на многоцифрено число с двуцифрено число
99

XXV

Деление с 10,
20, 30, 40...
90

Умее да дели многоцифрени числа с 10, 20... 90.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.
Умее да превръща една мерна единица в друга.

НЗ

100

XXVI

Упражнение
У

101

XXVI

Деление с
двуцифрено
число
НЗ

102

XXVI

Упражнение
У

40

Умее да дели многоцифрени числа с 10, 20... 90.
Умее да намира неизвестен множител, делител и делимо

Умее да дели многоцифрени числа с двуцифрено число.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.
Умее да намира страна на правоъгълник по дадено лице и
друга страна.
Умее да дели многоцифрени числа с двуцифрено число.
Умее да намира лице на правоъгълник и квадрат.
Умее да намира неизвестен множител, делител и делимо.

Методи и дейности, използвани при работа
върху съответната урочна единица

Забележка

(5)

(6)

Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от умножение на многоцифрени числа с
двуцифрено число.
Задачи за екипна работа.
Задачи за намиране на лице и обиколка с данни, зададени с чертежи и схеми.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от умножение на многоцифрени числа с
двуцифрено число.
Задачи за намиране на лице и обиколка с данни, зададени с чертежи и схеми.
Дейности:
Прилагане на знанията и уменията при самостоятелно решаване на задачи.

Методи:
Актуализация на стари знания, анализ, сравнение, аналогия, екипна работа.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от деление на многоцифрени числа с
числата 10, 20, 30... 90.
Задачи за преобразуване на мерни единици.
Задачи за екипна работа.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от деление на многоцифрени числа с
числата 10, 20, 30... 90.
Задачи за преобразуване на мерни единици.
Методи:
Актуализация на стари знания, анализ, сравнение, аналогия, моделиране.
Дейности:
Решаване на задачи от деление на многоцифрени числа с двуцифрено число.
Задачи за намиране на страна на правоъгълник по зададена друга страна и лице.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от деление на многоцифрени числа с
двуцифрено число.
Числови пирамиди.
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема
на урочната
единица и
вид на урока

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

(1)

(2)

(3)

(4)

103

XXVI

Деление с
двуцифрено
число

Умее да дели многоцифрени числа с двуцифрено число.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

НЗ
104

105

XXVII

XXVII

Упражнение
У

Умее да дели многоцифрени числа с двуцифрено число.
Умее да използва разпределителното свойство на делението за рационално решаване на задачи.
Умее да намира лице на квадрат и правоъгълник.

Деление с
двуцифрено
число

Умее да дели многоцифрени числа с двуцифрено число.
Умее да определя вида на триъгълника според ъглите и
страните.

НЗ
106

XXVII

Упражнение
У

107

XXVII

Калкулатор
НЗ

108

109

XXVIII

XXVIII

Упражнение

Умее да използва калкулатор за намиране на сбор, разлика, произведение и частно на две числа.

У

Умее да дели многоцифрени числа с двуцифрено число.
Умее да използва калкулатор за намиране на сбор, разлика, произведение и частно на две числа.
Умее да намира неизвестен множител, неизвестно делимо
и неизвестен делител.

Упражнение

Умее да дели многоцифрени числа с двуцифрено число.
Умее да намира неизвестен множител, умаляемо и умалител.

У

42

Умее да дели многоцифрени числа с двуцифрено число.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Методи и дейности, използвани при работа
върху съответната урочна единица

Забележка

(5)

(6)

Методи:
Актуализация на стари знания, анализ, сравнение, аналогия.
Дейности:
Решаване на задачи от деление на многоцифрени числа с двуцифрено число.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране, екипна работа
Дейности:
Решаване на различни видове задачи от деление на многоцифрени числа с
двуцифрено число.
Задачи за екипна работа.
Методи:
Актуализация на стари знания, анализ, сравнение, аналогия.
Дейности:
Решаване на задачи от деление на многоцифрени числа с двуцифрено число.
Задача за броене на триъгълници и определяне на вида им според страните и ъглите.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на текстови задачи, пресмятане на числови изрази и намиране на неизвестен компонент. Решаване на задачи за броене на фигури и за пресмятане на
радиус и обиколка.
Методи:
Демонстрация, онагледяване, практическа дейност.
Дейности:
Решаване на задачи с калкулатор.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи с аритметичните действия с многоцифрени
числа.
Решаване на задачи с калкулатор.
Решаване на задачи за лице и обиколка.
Задачи за екипна работа.
Методи:
Сравнение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи с аритметичните действия с многоцифрени
числа.
Решаване на задачи с калкулатор.
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема
на урочната
единица и
вид на урока

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

(1)

(2)

(3)

(4)

110

XXVIII

Да пътуваме
в Европа

Умее да описва ситуации от реалния свят с математически
модел.
Умее да решава и съставя текстови задачи по данни, представени с чертежи, схеми и таблици.

У

111

XXVIII

Приятелство
без граници
У

112

XXIX

Вече знам
O

113

XXIX

Аз успях!
У

Умее да описва ситуации от реалния свят с математически
модел.
Умее да решава и съставя текстови задачи по данни, представени с чертежи, схеми, таблици и диаграми.

Може да прилага знанията и уменията си при самостоятелно решаване на задачи.
Може да прилага знанията и уменията си при самостоятелно решаване на задачи.

Годишен преговор
114

XXIX

Естествени
числа
O

115

XXIX

Събиране и
изваждане на
естествени
числа

Познава естествените числа и принципа на образуване на
редицата на естествените числа.
Умее да брои, чете, пише и сравнява естествени числа.
Умее да представя естествените числа като сбор от редните им единици.

Извършва действията събиране и изваждане на многоцифрени числа.
Умее да намира неизвестно събираемо, неизвестно умаляемо и неизвестен умалител.

O
116

XXX

Умножение
O

44

Умее да умножава многоцифрени числа с едноцифрено и
двуцифрено число.
Умее да намира неизвестно делимо.
Познава и прилага разместителното, съдружителното и
разпределителното свойство на умножението.

Методи и дейности, използвани при работа
върху съответната урочна единица

Забележка

(5)

(6)

Методи:
Екипна работа, актуализиране на стари знания, сравнение, аналогия.
Дейности:
Решаване на текстови задачи за намиране на дължини и височини на географски
обекти, за пресмятане на разстояния и брой население.
Методи:
Екипна работа, актуализиране на стари знания, сравнение, аналогия.
Дейности:
Решаване на текстови задачи от практико-приложен характер с данни, представени таблично, схематично и чрез диаграми.
Дейности:
Прилагане на знанията и уменията при самостоятелно решаване на задачи.
Дейности:
Самостоятелно решаване на задачи.

Методи:
Актуализиране на стари знания, беседа, анализ, обяснение.
Дейности:
Решаване на задачи от броене, четене, писане и сравняване на естествени числа.
Представяне на естествените числа като сбор от редните им единици.
Решаване на задачи за екипна работа.
Методи:
Актуализиране на стари знания, беседа, анализ, обяснение.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи с действията събиране и изваждане на многоцифрени числа.
Решаване на задачи за намиране на неизвестно събираемо и умаляемо.
Методи:
Актуализиране на стари знания, беседа, анализ, обяснение.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи с използване на действие умножение.
Пресмятане на числови изрази и решаване на текстови задачи с използване на
свойствата на умножението.
Решаване на задачи за намиране на неизвестно умаляемо.
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема
на урочната
единица и
вид на урока

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

(1)

(2)

(3)

(4)

117

XXX

Деление
O

118

XXX

Мерни единици
O

119

XXX

Геометрични
фигури
O

120

121

XXXI

XXXI

Текстови задачи

XXXI

Умее да чертае окръжност по даден радиус и ъгъл по дадена градусна мярка.
Умее да измерва ъгли с транспортир.
Умее да описва с математически модел ситуации от реалния свят.
Разпознава изучените геометрични тела.

O

Мога ли сам?

Може да прилага знанията и уменията си по математика
при самостоятелно решаване на задачи.

Вече съм петокласник
O

46

Познава мерните единици и връзките между тях (милиметър, сантиметър, дециметър, метър, километър; секунда,
минута, час, седмица, месец, година, век; грам, килограм,
тон).
Познава мерните единици за лице и техните означения.

Умее да решава съставна текстова задача в права и в косвена форма с няколко последователни действия и с един
числов израз.
Умее да съставя текстова задача по зададени данни и графично представяне.
Умее да представя графично и със съкратен запис текстова
задача в косвена форма.

K

122

Умее да дели многоцифрени числа с едноцифрено и с двуцифрено число.
Умее да намира неизвестен множител, неизвестен делител.
Познава и прилага разпределителното свойство на делението спрямо събирането.
Умее да намира половина, третина, четвъртина и десетина.

Може да прилага знанията си при самостоятелно решаване
на задачи.

Методи и дейности, използвани при работа
върху съответната урочна единица

Забележка

(5)

(6)

Методи:
Актуализиране на стари знания, беседа, анализ, обяснение.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи с използване на действие деление.
Пресмятане на числови изрази и решаване на текстови задачи с използване на
разпределителното свойство на делението.
Решаване на задачи за намиране на неизвестен множител и делител.

Методи:
Актуализиране на стари знания, беседа, анализ, обяснение, моделиране.
Дейности:
Решаване на различни видове задачи с именувани числа.
Решаване на задачи за намиране на лице и обиколка на правоъгълник и квадрат.

Методи:
Актуализиране на стари знания, беседа, анализ, обяснение, моделиране.
Дейности:
Решаване на задачи за измерване и чертане на ъгли.
Чертане на окръжност.
Решаване на задачи за намиране на лице и обиколка на правоъгълник и квадрат.

Методи:
Актуализиране на стари знания, беседа, анализ, обяснение, моделиране.
Дейности:
Решаване и съставяне на текстови задачи в права и косвена форма по таблично и
графично представени данни.

Дейности:
Самостоятелно решаване на задачи.

Методи:
Обобщение, анализиране, синтезиране, моделиране.
Дейности:
Самостоятелно решаване на задачи.
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3. ПРИМЕРНИ МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА УРОЦИТЕ

Урок 1
ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 1000
Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се систематизират и обобщят знанията за числата от 0 до 1000.
Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят знанията си за редните единици
на числата до 1000, както и за трицифрени и четирицифрени числа
• умеят да четат, броят, пишат и сравняват
числата от 0 до 1000
• умеят да представят числата до 1000 като
сбор от редните им единици.
Методи за преподаване и учене – анализ,
обяснение, беседа, актуализиране на стари знания.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 1 (УТ № 1), е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Подходящо е урокът да започне с припомняне
на мястото на единиците, десетиците, стотиците
и хилядите в числата с пример на произволно
трицифрено число и на числото хиляда.
Зад. 1 е предвидена за устна общокласна работа. В началото се разглежда новият вид „бодливо сметало“, след което се преминава към решаване на задачата. Добре е веднага след нея да
се реши зад. 1 от УТ № 1.
Зад. 2 – броенето за всяко подусловие може
да бъде във верижка или от отделен ученик.
Зад. 3 – учениците могат да решават самостоятелно в тетрадките си или под формата на състезание между отбори, като учителят чете числата, а
представителите на отборите записват на дъската.
Останалите ученици пишат в тетрадките. Проверката се прави след всяко число.
Зад. 4 може да се решава самостоятелно или
по двойки. Преди да се започне работа, се припомня кои числа са четни и кои нечетни. Проверката е устна и се прави след всяко подусловие.
Зад. 5 и 8 са подходящи за самостоятелна работа и индивидуална проверка. По преценка на
учителя може да се решат и на дъската.
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1

Числата до 1000

1 Кои числа са представени в таблиците? Запиши ги.
стот.

дес.

ед.

стот.

дес.

ед.

стот.

дес.

ед.

стот.

дес.

ед.

стот.

дес.

ед.

стот.

дес.

ед.

2 Брой:
а) от 407 до 419;
в) през сто от 107 до 907;
д) от 796 до 804;

б) от 561 до 557;
г) по десетици от 1000 до 890;
е) през 5 от 380 до 355.

3 Запиши с цифри числата:
а) двеста осемдесет и четири;
г) деветстотин деветдесет и две;

б) трийсет и шест;
в) триста и шест;
д) седемстотин и седемдесет.

4 Запиши числата по големина във възходящ ред.
Кои от тях:
а) са четни;
б) имат повече стотици, отколкото десетици;
в) имат една и съща цифра на единиците
и десетиците?

517

855
755

240
633

356
799

275
944 108

Кое число не отговаря на нито едно от горните условия?
Запиши го.
5 Запиши най-голямото и най-малкото трицифрено число:
а) което е четно;
б) с цифра на единиците 5 и на стотиците 8.
6 Сравни устно.
а) 1стот. и 10 дес.;
г) 34 дес. и 85 ед.;

б) 80 ед. и 9 дес.;
д) 10 стот. и 1000 ед.;

7 Запиши кое число е сбор на:
а) 6 стот. + 2 дес. + 8 ед.;

б) 5 стот. + 36 дес.;

в) 1хил. и 10 стот.;
е) 96 дес. и 906 ед.
в) 34 ед. + 7 стот.

8 Запиши числата като сбор на стотици, десетици и единици.
а) 450;
б) 701;
в) 954;
г) 846;
д) 1000.

–

8

–

Зад. 6 припомня десетичния състав на числата
и подготвя самостоятелното решаване на зад. 7.
След нея може да се реши и зад. 2 от УТ № 1.
Зад. 7 е за самостоятелна работа и индивидуална проверка. Ако много ученици допускат грешки,
е добре да се реши и на дъската. За затвърдяване е
добре след нея да се реши и зад. 4 от УТ № 1.
Работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 и 2 са предвидени за работа в клас след
зад.1 и 7 от учебника.
Зад. 3 е подходяща за домашна работа.
Зад. 4 е предвидена за работа в клас след зад.
7 от учебника.
За ученици със затруднения: учебник – зад.
1, 2 и 3, УТ № 1 – зад. 1 и 2.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра математика“, „Сборник по математика за 4.
клас“ (СМ 4. кл.)
Задачи, подходящи за групова работа: зад.
3 и 4 от учебника.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 2
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ
НА ЧИСЛАТА ДО 1000

2

Събиране и изваждане
на числата до 1000

1 Пресметни устно.

230
700 +

Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се систематизират и обобщят знанията за действията събиране и изваждане и за алгоритмите за събиране
и изваждане на числата до 1000.
Очаквани резултати
Учениците да:
• усъвършенстват уменията си за събиране и
изваждане на числата до 1000 без и със преминаване.
• актуализират уменията си за анализ, записване със съкратено условие и решаване на текстови и геометрични задачи
• актуализират знанията си и усъвършенстват
уменията си за намиране на неизвестно събираемо и неизвестно умаляемо.
Методи за преподаване и учене – беседа,
анализ, обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 1, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 е предвидена за общокласна устна работа и за проверка на уменията за събиране без
преминаване на числата до 1000.
Зад. 2 е предвидена за общокласна работа.
Зад. 3 и 4 са предвидени за самостоятелна
работа, като преди да се премине към тях, е необходимо да се припомнят алгоритмите за събиране и изваждане с преминаване на числата до
1000 с примери от задачите. При изваждането е
добре да се разгледат двата примера от първата колонка. Учениците трябва да се насочат към
вертикален запис на събирането и изваждането.
Зад. 5 е предвидена за самостоятелна работа
и индивидуална проверка. Добре е първоначално да се преговорят алгоритмите за намиране на
неизвестно събираемо и неизвестно умаляемо.
Учителят да изисква използването на помощно
поле за изчисленията.

400
967 –

50

120

8

3 Пресметни.
245 + 184
85 + 864

4 стот. + 5 дес. +
615 + 199
387 + 276

4 Намери разликите.
817 – 52
514 – 197
605 – 147
1000 – 182

240

35

35

, за да е вярно?

2 Кое число ще поставиш на мястото на
4 стот. + 6 дес. + 5 ед.
465 =

500
243 +

732 =

ед.

7 стот. + 3 дес. + 2 ед.
стот. + 13 дес. + 2 ед.

Когато получа
сбор, по-голям
от 9, помня 1
наум.

414 + 586
537 + 63

Когато вземам
от десетици,
стотици и хиляди, пиша точка.

800 – 244
312 – 294

5 Намери неизвестните числа.
? + 228 = 611
629 + ? = 767 + 137
? – 545 = 284
? – 187 = 500 – 63:7

Неизвестното умаляемо намираме, като
към разликата прибавим умалителя.

6 а) От сбора на числата 715 и 285 извади 876.
б) Към числото 98 прибави разликата на 612 и 287.
в) Намери разликата, ако умаляемото и умалителят са най-голямото
и най-малкото трицифрено число с цифра на стотиците 7.
7 Триъгълник има обиколка 705 мм. Дължините на две от страните
му са 137 мм и 319 мм. Намери дължината на третата страна.

8 В супермаркет продали 669 кг зеленчуци. От тях 354 кг били чушки,
домати – със 135 кг по-малко от чушките, а останалите били патладжани.
Колко килограма патладжани са продали в супермаркета?
9 В Средновековието главният вход на крепостта Царевец имал 5 последователни порти. Втората била на 32 м след първата, третата – на 29 м след втората, четвъртата – на
37 м след третата, а петата – на 25 м след четвъртата.
а) Какво е било разстоянието между първата и петата порта?
б) Ако войник се намира вътре в крепостта на 400 м от втората порта, колко метра
трябва да измине до петата порта?

–

9

–

Зад. 6а, б може да се даде за самостоятелна
работа и индивидуална проверка. Подусловие в
е добре да се реши общокласно. Друг вариант на
задачата е математическа диктовка и фронтална
проверка.
Зад. 7 и 8 са за самостоятелна работа и индивидуална проверка, но само след общокласен
анализ и съкратен запис на условието. На зад. 8
може да се направи схема.
Зад. 9 е предвидена за работа по двойки. Учителят може да насочи учениците да си помогнат
с чертеж. Проверката е общокласна.
Работа в учебната тетрадка № 1
Задачите са подходящи за домашна работа.
За ученици със затруднения: учебник – зад.
3, 4, 5 – по една или две колони.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.
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Урок 3
СВОЙСТВА НА СЪБИРАНЕТО
Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се преговорят, обобщят и систематизират знанията на
учениците за разместителното и съдружителното свойство на събирането и да се затвърдят
уменията им за прилагането на свойствата за рационално решаване на задачи.
Очаквани резултати
Учениците да:
• обясняват математическия смисъл на разместителното и съдружителното свойство на
събирането и да ги прилагат за рационално решаване на задачи
• затвърдят уменията си за намиране на неизвестно събираемо и умаляемо
• преговорят названията на компонентите и
резултата при събиране и изваждане и връзките
между тях
• умеят да решават текстови задачи с намиране на неизвестно събираемо и умаляемо.
Методи за преподаване и учене – беседа,
анализ, обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 1, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 – преговарят се наименованията и математическият смисъл на разместителното и съдружителното свойство на събирането. Прави се общокласен анализ кое свойство е използвано и защо.
Зад. 2 проверява уменията за практическо
прилагане на свойствата на събирането. Добре
е първите два израза да се анализират и решат
общокласно, след което да се премине към самостоятелна работа и индивидуална проверка.
Зад. 3 – учениците трябва да направят следните
изводи: когато едното събираемо се увеличава със
120, то и сборът се увеличава със 120; когато умалителят се увеличава с 30, то разликата намалява
също с 30; когато умаляемото се увеличава със
100, то и разликата се увеличава със 100.
Зад. 4 е предвидена за устна общокласна работа.
Зад. 5 – след припомняне на алгоритмите за
намиране на неизвестно събираемо и умаляемо
задачата се решава самостоятелно. Проверката
е индивидуална.
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3

Свойства на събирането

1 Кои свойства на събирането е използвало всяко от децата?
127 + 134 + 66 = 127 + (134 + 66) =
= 127 + 200 = 327

34 + 70 + 56 = (34 + 56) + 70 =
= 90 + 70 =160

Адриана

Никола

2 Пресметни, като използваш свойствата на събирането.
28 + 345 + 222
186 + 517 + 114
75 + 47 + 125 + 113
206 + 134 + 12 + 248

19 + 401 + 308
5 + 45 + 125 + 525

3 Как се променя сборът и защо?
Събираемо 120 240 360 480
Събираемо
Сбор

93

93

93

93

213 333 453 573

Как се променя разликата и защо?
Умаляемо 740 740 740

740

Умаляемо 250 350 450 550

Умалител

80 110 140

170

Умалител

130 130 130 130

660 630 600

570

Разлика

120 220 320 420

Разлика

4 Сравни, без да пресмяташ.
217 + 65 и 65 + 308
325 – 67 и 325 – 123
800 – 412 и 978 – 412
529 + 103 и 103 + 529

620 – 165 и 320 – 165
118 – 56 и 118 – 58

5 Намери неизвестните числа.
? + 349 = 712
288 + ? = 134 + 767
? – 199 = 627
? – 325 = 906 – 659

64:8 + ? = 612+137
? – 99 = 825 – 567

6 Мая намислила едно число, събрала го с 407 и получила разликата на 1000 и 156. Кое
число е намислила Мая?
7 Родителите на Митко купили печка за 487 лв. и кафемашина за 165 лв. След покупката им останали 306 лв. Колко лева са имали в началото?
8 Разстоянието от дома на Явор до аптеката е 1000 м. Момчето тръгнало от къщи към
аптеката. По пътя стигнало до пешеходна пътека и му останали да измине още 412 м.
Колко метра е изминал Явор до пешеходната пътека?

–

10

–

Зад. 6 – учениците сами трябва да съставят
израз за намиране на неизвестно събираемо.
Проверката е общокласна.
Зад. 7 трябва да започне с общокласен анализ, след което да се премине към самостоятелна
работа. Учителят трябва да поощри учениците,
които могат да решат задачата с намиране на неизвестно умаляемо. Двата начина на решение се
изписват и коментират на дъската.
Зад. 8 – при тази задача се постъпва като при
зад. 7, но се търси неизвестно събираемо.
Работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 започва с коментар на начина за решаване на рачешките задачи. Записват се действията на долния ред и се оставя за домашно.
Останалите задачи са за домашна работа.
За ученици със затруднения: учебник –
части от зад. 2 и 5.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл.
Задачи, подходящи за групова работа:
учебник – зад. 3, 7, 8.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 4
УМНОЖЕНИЕ

4
1

Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се преговорят, обобщят и систематизират знанията и
уменията на учениците за умножение без и със
преминаване при числата до 1000.
Очаквани резултати
Учениците да:
• актуализират и прилагат алгоритмите за
устно умножение без преминаване и писмено
умножение с преминаване
• умеят да решават различни видове текстови
задачи, както и да правят съкратен запис на условието и на въпроса
• актуализират названията на компонентите и
резултата при действие умножение, както и отношенията пъти повече и с… повече
Методи за преподаване и учене – беседа,
анализ, обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 1, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 е подходяща за актуализация на знанията и усъвършенстване на уменията за устно
умножение без преминаване. Решава се устно.
Зад. 2 е предназначена за преговор на названията на компонентите и резултата на действие
умножение. Предвидена е за устна работа.
Зад. 3 е подходяща за актуализиране на алгоритъма за писмено умножение с преминаване.
Добре е първата колона да се реши на дъската.
Останалите се дават за самостоятелна работа и
устна общокласна проверка.
Зад. 4 се решава общокласно, за да се припомнят отношенията пъти повече и с… повече.
Зад. 5 и 6 се анализират общокласно, но по
съкратения запис и решението учениците работят самостоятелно. Проверката е индивидуална.
Зад. 7 и 8 са задачи в косвена форма, които
изискват задължителен общокласен анализ и съставяне на схема. След това се преминава към
самостоятелна работа и индивидуална проверка.
След тях е препоръчително да се реши с целия
клас зад. 6 от УТ № 1.

Умножение
Пресметни.
8

40
.4

90
202

70
.7

0
111

.3

231
1

2 Разгледай произведенията:
А)

Б) 54.8 = 432

3.3 = 9

В)

54 = 9.6

Отговори вярно ли е, че:
а) числото 3 е множител в А;
б) числото 9 е произведение във В;
в) числото 54 е множител в Б.
3 Пресметни.
93.6
284.3
152.6

82.5
128.5
216.4

58.9
115.7
163.3

67.8
249.3
105.9

4 Намери:
а) произведението на 7 и 86;
б) числото, което е шест пъти по-голямо от 163;
в) числото, което е с 8 по-голямо от 117.

Започвам
умножението
от единиците.
Първо умножавам
и после прибавям
числото наум.

5 Собственик на книжарница купил от борсата 26 читателски дневника по 6 лв. и 14
комплекта водни бои по 8 лв. Колко лева общо е струвала покупката?
6 В градински център продали 35 дръвчета глициния и 7 пъти повече от тях кипариси. Колко
кипариса са продали в градинския център?
7 В цветарски магазин докарали 160 луковици на
минзухари, които били 4 пъти по-малко от луковиците на лалетата. Колко луковици минзухари и
лалета общо са докарали в цветарския магазин?
8 Страната на равностранен триъгълник е 53 см и
е 4 пъти по-малка от страната на квадрат.
Намери обиколките на триъгълника и на квадрата.

–

11

–

Работа в учебната тетрадка № 1
Освен зад. 6, която се решава в клас, останалите задачи са за домашна работа.
За ученици със затруднения: Учебник –
зад. 2 и 3, УТ № 1 – зад. 1, 2, 4.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл.
Задачи, подходящи за групова работа: УТ
№ 1 – зад. 6.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.
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Урок 5
СВОЙСТВА
НА УМНОЖЕНИЕТО

5

Свойства на умножението

1 Открий в кои произведения има грешки.
116.5
127.6
308.3
159.6
580
722
904
954

218.4
876

307.2
614

275.3
815

2 Кой ключ кое сандъче със съкровища отваря?

Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се систематизират и обобщят знанията на учениците за
разместителното, съдружителното и разпределителното свойство на умножението.
Очаквани резултати
Учениците да:
• умеят да обясняват математическия смисъл
на разместителното, съдружителното и разпределителното свойство на умножението
• умеят да прилагат тези свойства за рационално решаване на задачи
• умеят да намират неизвестно делимо на основата на познанията си за зависимостите между компонентите и резултата
• умеят да решават текстови задачи с един
числов израз, като използват познанията си за
разпределителното свойство на умножението.
Методи за преподаване и учене – беседа,
анализ, обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 се решава устно и с нея се проверяват
знанията за умножение с преминаване.
Зад. 2 – с тази задача се актуализират наименованията и математическият смисъл на разместителното, съдружителното и разпределителното свойство на умножението.
Зад. 3 е предназначена за прилагане на свойствата на умножението за рационално решаване
на задачи. Учениците работят самостоятелно,
проверката е общокласна, като се обяснява кое
свойство е използвано и защо.
Зад. 4 се решава устно и с нея се проверяват
знанията за разпределителното свойство на умножението.
Зад. 5 – решаването ѝ започва с припомняне
на алгоритъма за намиране на неизвестно делимо, след което се преминава към самостоятелна
работа и индивидуална проверка.
Зад. 6 и 7 са задачи, по които учениците работят самостоятелно. Проверката е индивидуална.
Зад. 8 – учителят насочва учениците към
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34.9 + 26.9 = (34 + 26).9 = 60.9 = 540

Съдружително свойство

4.165 = 165.4 = 660

98.3.2 = 98.(3.2) = 98.6 = 588

Разместително свойство

Разпределително свойство

3 Пресметни по лесен за теб начин.
15.9 + 5.9
4.35.2
3.30.5
(100 + 25).2

170.3 + 30.3
(190 – 26).4

45.12 – 45.8
4.3.80

4 Сравни.
22.6 + 38.6 и (32 + 28).6
126.(16 – 9) и 126.7 – 16.7
47.3 + 53.3 и (100 – 47).4

140.3 – 20.4 и (140 – 20).3
5.(140 – 70) и 140.5 – 70.5
112.2 + 112.4 и 112.8

5 Намери неизвестните числа.
? :26 = 7
? :4 = 378 – 199
? :145 = 3
? :6 = 200 – 5.9

? :137 = (151 – 88):9
? :118 = (322 – 266):7

6 Ива намислила едно число. Разделила го на 9 и получила
разликата на 512 и 478. Кое число е намислила Ива?
Реши с неизвестно делимо.

Неизвестното
делимо намираме, като умножим частното
и делителя.

7 За началото на учебната година фирма дарила моливи за 245
първокласници. Всеки първокласник получил по 4 молива.
Колко молива е дарила фирмата?
8 В сладкарница „Пролет“ доставили 3 опаковки бяла захар и
5 опаковки кафява захар. Във всяка опаковка имало по 125 пакетчета
захар. Колко пакетчета бяла и кафява захар общо са доставили в сладкарницата?

–

12

–

записване на решението с един числов израз.
Накрая се коментират и двата начина на решаване и се прави извод кой от тях е по-рационален. Ако има време, може да се решат зад. 4 и
5 от УТ № 1.
Работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1, 2, 3 са подходящи за домашна работа.
Зад. 4 и 5 – ако не са решени в клас, също се
дават за домашно.
За ученици със затруднения: части от зад.
1, 3, 5 от учебника.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 6
Свойства на умножението
ДЕЛЕНИЕ
1 Открий в кои произведения има грешки.
116.5
127.6
308.3
159.6
580
722
904
954

218.4
876

6
307.2
614

275.3
815

Вид на2 урока
– засъс обобщаване
и систематиКой ключ кое сандъче
съкровища отваря?
зиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят
и систематизират
знанията4.165
и уменията
на учени34.9 + 26.9 = (34 + 26).9 = 60.9 = 540
= 165.4 = 660
98.3.2 = 98.(3.2) = 98.6 = 588
ците за деление без и със преминаване при числата до 1000.
Разпределително свойство
Разместително свойство
Съдружително свойство
Очаквани резултати
3 Пресметни по лесен за теб начин.
Учениците
да:
15.9 + 5.9
4.35.2
170.3 + 30.3
45.12 – 45.8
3.30.5
(100 + 25).2
(190 – 26).4
4.3.80
• актуализират
и
прилагат
алгоритмите
за
4 Сравни.
22.6
+
38.6
и
(32
+
28).6
140.3
–
20.4
и
(140
–
20).3
устно деление
без преминаване
и писмено деле126.(16 – 9) и 126.7 – 16.7
5.(140 – 70) и 140.5 – 70.5
47.3 + 53.3 и (100 – 47).4
112.2 + 112.4 и 112.8
ние с преминаване
5 Намери неизвестните числа.
• актуализират
и усъвършенстват
уменията
Неизвестното
? :26 = 7
? :4 = 378 – 199
? :137 = (151 – 88):9
делимо намира? :145 = 3
? :118 = (322 – 266):7 ме, като умно:6 = 200 – 5.9
си за решаване
на ?задачи
за намиране
нажимполочастното
и делителя.
6 Ива намислила едно число. Разделила го на 9 и получила
винка, третинка
разликата наи
512четвъртинка
и 478. Кое число е намислила Ива?
Реши с неизвестно делимо.
• развиват
уменията си за самостоятелно ре7 За началото на учебната година фирма дарила моливи за 245
първокласници. Всеки
първокласник в
получил
по 4 молива. форма.
шаване на текстови
задачи
косвена
Колко молива е дарила фирмата?
Методи
за
преподаване
и
учене – беседа,
8 В сладкарница „Пролет“ доставили 3 опаковки бяла захар и
5
опаковки
кафява
захар.
Във
всяка
опаковка
имало
по 125 пакетчета
анализ, обяснение.
захар. Колко пакетчета бяла и кафява захар общо са доставили в сладкарницата?
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 1, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 се решава устно и с нея се припомня
алгоритъмът за деление без преминаване.
Зад. 2 и 3 – със задачите се подготвя актуализирането на алгоритъма за писмено деление с преминаване, като се припомня как се определя броят на
цифрите в частното и как се дели с остатък, както
и как се прави проверка. Зад. 2 се решава устно, а
зад. 3 – писмено с общокласна проверка.
Зад. 4 служи за актуализиране на алгоритъма
за писмено деление с преминаване. Добре е първият ред да се реши общокласно, защото включва всички случаи на деление с преминаване, а
вторият ред да се даде за самостоятелна работа
и индивидуална проверка.
Зад. 5 се решава общокласно, за да се припомни как се намират половинка, третинка, четвъртинка.
Зад. 6 започва с анализ и акцент върху това
как се намира „третинката от останалите“.
След това учениците работят самостоятелно,
а проверката е индивидуална.
Зад. 7 започва с припомняне на това как се
намира бедро на равнобедрен триъгълник при
дадени обиколка и основа. После учениците работят самостоятелно, а проверката е фронтална.

Деление

1 Пресметни устно.
420:6

700:7
936:3

46:2

93:1

1000:5

484:4

400:8

2 Определи броя на цифрите във всяко частно. Открий грешките.
Едноцифрено частно

72:8

Двуцифрено частно

255:5

64:2

63:9

12:4

Трицифрено частно

364:4 981:9 225:3 840:7

88:8 369:9 488:2

3 Намери частното и остатъка от делението. Направи проверка. 43:7 = 6 (ост.1)
–
43:7
61:9
7:9
42
13:5
2:7
14:8
1
4 Пресметни.
228:4
175:5

Пр. 6.7 + 1 = 42 + 1 = 43

600:5
980:7

936:9
856:8

840:7
764:4

374:2
753:3

5 Намери:
а) частното на 675 и 5;
б) числото, което е шест пъти по-малко от 654;
в) половинката на 178;
г) четвъртинката на 520.

Не забравям
нулата в
частното!

6 На изложба на котки показали 228 котки. Четвъртинката от тях били
от породата „Сфинкс“. Третинката от останалите били късокосмести.
Колко котки на изложбата са били късокосмести и колко от породата
„Сфинкс“?
7 Два равнобедрени триъгълника имат основа 58 мм.
Ако първият има обиколка 316 мм, а вторият 274 мм, намери:
a) колко е дължината на бедрото на първия триъгълник;
б) колко е дължината на бедрото на втория триъгълник;
в) с колко милиметра бедрото на единия триъгълник
е по-голямо от бедрото на другия.
8 Арина има 112 пощенски марки, които са 4 пъти повече от тези
на брат ѝ. Колко марки общо има в колекциите на двете деца?

–

13

–

Зад. 8 е в косвена форма, за която се изисква
общокласен анализ. Работи се самостоятелно,
проверката е индивидуална.
Работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1, 2, 3, 4, 5, 6 са за домашна работа.
Зад. 7 е добре да се анализира в клас и да се
отбележи вярното решение. Самото решение да
се остави за домашно.
За ученици със затруднения: учебник – зад.
1, 3, 4.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл.
Задачи, подходящи за групова работа:
учебник – зад. 2.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.
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Урок 7
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО
СВОЙСТВО НА ДЕЛЕНИЕТО
Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят
и систематизират знанията на учениците за разпределителното свойство на делението.
Очаквани резултати
Учениците да:
• умеят да обясняват математическия смисъл
на разпределителното свойство на делението
• умеят да прилагат знанията си за това свойство с цел рационално решаване на задачи
• умеят да намират неизвестен множител на
основата на знанията си за зависимостите между
компонентите и резултата
• умеят да решават текстови задачи с един
числов израз, като използват разпределителното
свойство на делението.
Методи за преподаване и учене – беседа,
анализ, обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 – първите три подусловия са подходящи за самостоятелна работа и фронтална проверка. В последното подусловие всеки случай на
деление се решава от отделна редица. При общокласната проверка се установява верността
на твърдението.
Зад. 2 – всяко подусловие се решава от отделна редица (група) и при общокласното обсъждане се припомнят наименованието на разпределителното свойство и неговият математически
смисъл.
Зад. 3 – всяко подусловие се решава самостоятелно от отделна редица (група). Проверката е индивидуална.
Зад. 4 – прави се общокласен анализ и се обсъжда как може да се използва разпределителното свойство на делението при решаването на
задчата.
Зад. 5 е от същия тип като зад. 4 и е предвидена за самостоятелна работа и индивидуална проверка, за да се провери умението за използване
на разпределителното свойство за рационално
решаване на текстови задачи.
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7

Разпределително свойство
на делението

1 Пресметни и отговори вярно ли е, че:
а) третинката на 729 е 243;
б) частното на 845 и 5 е четно число;
в) числото 76 е седем пъти по-малко от 532;
г) числото 132 се дели без остатък на 2, на 3 и на 4.
2 Пресметни и сравни резултатите. Кое е това свойство на делението?
а) (125 + 65):5
б) 186:3 – 45:3
в) 714:7 + 84:7
125:5 + 65:5
(186 – 45):3
(714 + 84):7
3 Пресметни по лесен за теб начин.
а) 145:5 + 155:5
б) 164:4 + 236:4
(212 + 68):4
(117 + 327):3

в) 188:2 + 812:2
(363 + 400):7

4 Два равностранни триъгълника имат обиколки 672 дм и
573 дм. С колко дециметра страната на първия триъгълник е по-голяма от страната на втория триъгълник?
Реши с един числов израз.
5 На училищна изложба подредили 168 графични рисунки
и 248 живописни рисунки на табла по четири.
Колко табла са използвали? Реши с един числов израз.
6 Намери неизвестните множители.
7. ? = 1000 – 251
а) ? .4 = 788
? .8 = 1000 – 168
б) 5. ? = 700

? .5 = 126 + 774
? .6 = 539 + 235

7 В математически турнир от едно училище участвали 153-ма ученици – 81 момчета
и 72 момичета. Те били разпределени в девет стаи поравно. По колко
ученици са били в една стая? Реши задачата по два начина.
8 Младен намислил едно число. Умножил го с най-голямото едноцифрено число и получил произведението на 258 и 3. Кое число е намислил Младен?
9 Напиши три числа, първото от които е 729, а всяко следващо е 3 пъти
по-малко от предишното.
4 пъти по-дълга от отсечката CM.

10 Отсечката AB има дължина 36 мм и е

с 6 см по-къса от отсечката LD.

Начертай трите отсечки.

–
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Зад. 6 – започва се с припомняне на алгоритъма за намиране на неизвестен множител.
По преценка на учителя може да се даде за самостоятелна работа само част от задачата.
Зад. 7 е от типа на зад. 4 и зад. 5. Дава се за
самостоятелна работа. Общокласно се обсъждат
и записват на дъската двата начина на решаване.
Зад. 8 и 9 са предвидени за самостоятелна работа и индивидуална проверка.
Зад. 10 се решава в клас, ако има време. В
противен случай се дава за домашно. Вместо нея
е по-добре да се състави с участието на целия
клас схемата на зад. 6 от УТ № 1.
Работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1, 2, 3, 4, 5 са за домашна работа.
Зад. 6 – общокласно се съставя схемата. Решава се за домашно.
За ученици със затруднения: учебник –
части от зад.1, 2, 3, 6.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 8
МЕРНИ ЕДИНИЦИ
Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят
и систематизират знанията на учениците за мерните единици за време, маса и дължина, както и
за връзките между тях.
Очаквани резултати
Учениците да:
• познават мерните единици за дължина – милиметър, сантиметър, дециметър, метър и километър, и връзките между тях
• познават мерните единици за маса – грам,
килограм и тон, и връзките между тях
• познават мерните единици за време – секунда, минута, час, година, век, и връзките
между тях
• могат да решават задачи с именувани числа.
Методи за преподаване и учене – беседа,
анализ, обяснение.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 е предвидена за припомняне на мерните единици за маса, дължина и време. Решава се
устно.
Зад. 2 е подходяща за актуализиране на знанията за връзките между мерните единици за
маса, дължина и време. Решава се устно.
Зад. 3 – решава се общокласно. Първо се записват мерните единици в дадената последователност, а след това въз основа на знанията за
връзките между мерните единици се подреждат
в точната последователност.
Зад. 4 е предвидена за самостоятелна работа
и общокласна проверка.
Зад. 5 започва с предварителен анализ, в
който се обръща внимание на това, че мерните
единици са разнородни и трябва да бъдат преобразувани в еднородни. След това се решава
самостоятелно и се прави общокласна проверка.
Зад. 6 започва с анализ и варианти за решение,
след което всеки работи самостоятелно по удобния за него начин. Проверката е индивидуална.
Зад. 7 е предвидена за екипна работа. Всеки
екип работи самостоятелно, а след това решенията се обсъждат общокласно.
Зад. 8 е логическа задача, в която учениците сами трябва да проследят логиката на проме-
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Мерни единици

1 Коя е подходящата мерна единица, за да измериш:
а) колко е дълга една калинка;
б) за колко време пробягваш 50 м;
в) колко тежи синигерът;
г) колко продължава междучасието;
д) колко тежи един трамвай;
е) колко е разстоянието между Русе и Плевен?
2 Вярно ли е, че:
а) 100 см = 1м = 10 дм
г) 1 т = 1000 кг

б) 1000 г = 1 кг

в) 120 сек = 2 мин

д) 3 ч < 180 мин

е) 45 мм > 2 см?

2

3 Подреди именуваните числа, като започнеш от най-малкото.
а) 30 дм, 95 мм, 400 см, 2 м, 6 см
б) 300 кг, 500 г, 6 т, 1 кг, 1 т
4
2
в) 6 века, 3 седмици, 4 мин, 300 сек, 700 г, 24 денонощия.
4 Запиши колко милиметра са дълги отсечките АВ, СМ, DN, NL и DL.
А

B C

N

M D

L

см

5 Сравни.
а) 2 м 42 см и 253 см
г) 1 мин и 15 сек
4

в) 1 кг и 500 г

б) 2 ч и 102 мин
д) 1 т и 340 кг

2

e) 12 мм + 38 мм и 3 см.

4

6 Намери широчината на правоъгълник
с дължина 28 см и обиколка 712 мм.

Об. = 712 мм

? мм
28 см

7 При всеки от пясъчните часовници пясъкът преминава от едната половина в другата за различно време.
Червеният пясък минава за 5 мин, лилавият – за 4
мин, а зеленият – за 2 мин. Кой часовник колко пъти
ще трябва да обърнете, за да отмерите 1 ч?
8 Каква е 26-ата фигура в редицата?
...

–
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ните, да предложат отговор и да се обосноват.
Повтарят се четири елемента, 6.4 = 24, значи 24тата фигура ще е принцеса, следователно 26-ата
ще е корона.
Работа в учебната тетрадка № 1
Задачите са подходящи за домашна работа.
Ако в часа има време, може да се решат в клас
зад. 4 и 5.
За ученици със затруднения: учебник –
зад. 1 и 4.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл.
Задачи, подходящи за групова работа:
учебник – зад. 7, 8.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.
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Урок 9
ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ
Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят
и систематизират знанията на учениците за геометричните фигури квадрат, триъгълник, правоъгълник, кръг, права линия, крива линия, отсечка, лъч и ъгъл и техните елементи.
Очаквани резултати
Учениците да:
• разпознават и определят видове линии, видове ъгли и техните елементи; видове триъгълници според ъглите и страните
• усъвършенстват уменията си за намиране на
обиколка на триъгълник, правоъгълник и квадрат
• усъвършенстват уменията си за намиране
на страна на квадрат и равностранен триъгълник по дадена обиколка или на правоъгълник и
равнобедрен триъгълник по дадена обиколка и
друга страна
• могат да измерват страни на фигура в милиметри.
Методи за преподаван и учене – беседа,
анализ, обяснение.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 е предназначена да се припомнят на
учениците изучените в трети клас геометрични
фигури. Решава се устно, като в хода на задачата
се обясняват приликите и разликите между права и отсечка, квадрат и правоъгълник. Определя
се в практически план коя крива линия е отворена и коя затворена.
Зад. 2 – със задачата се актуализират знанията
за видове ъгли и техните елементи – връх, рамене.
Припомня се как се именува и чете ъгъл (върхът е
винаги в средата на наименованието). Учениците
работят самостоятелно. Проверката е устна.
Зад. 3 – устно се определя видът на всеки
триъгълник според ъглите, а след измерване – и
видът му според страните. Учениците записват
самостоятелно наименованията на страните и
ъглите на един от триъгълниците; записват дължините на страните и вида на ъглите.
Зад. 4 – подусловия а и б се решават общокласно със съкратен запис на условието и схема.
Подусловия в и г се дават за самостоятелна работа и индивидуална проверка.
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Геометрични фигури

1 Кои са геометричните фигури на чертежа?
C

A

B

O

2 Запиши вида и елементите на всеки от ъглите.
A
а) O
б) C
D
B

в) M

O
L

O

3 Запиши вида на триъгълниците според страните и според ъглите.

A

T

M

C

K

B

R

L

S

4 Намери обиколката на:
а) равностранен триъгълник със страна 148 мм;
б) равнобедрен триъгълник с бедро 136 дм и два пъти по-малка основа;
в) квадрат със страна 205 мм;
г) правоъгълник с дължина 216 мм и широчина, 3 пъти по-малка от дължината.
5 Равностранен триъгълник и квадрат имат обиколки, равни на 516 см.
Намери дължините на страните им.
6 Колко са:
а) квадратите;
б) правоъгълниците, които не са квадрати?
Намери обиколките на един малък, на един голям квадрат и на червения правоъгълник, ако страната на малкия квадрат е 16 м и е 4 пъти по-малка от дължината на
червения правоъгълник.
7 Правоъгълник има обиколка 350 см и широчина 47 см. Намери дължината му.
8 Запиши тъпите ъгли, които виждаш на чертежа?

A

B
O

–

16

C
D

–

Зад. 5 се решава самостоятелно след общокласен анализ. Проверката е индивидуална.
Зад. 6а и б се решават устно. След това се
прави анализ, при който се стига до извода, че
страната на големия квадрат и широчината на
правоъгълника са 2.16 = 32 (см), а дължината на
правоъгълника е 4.16 = 64 (см). Прави се съкратен запис на всяка от трите задачи за намиране
на обиколка на фигура. Учениците решават самостоятелно. Проверката е индивидуална.
Зад. 7 и 8 са предвидени за самостоятелна работа и индивидуална проверка.
Работа в учебната тетрадка № 1
Задачите са подходящи за домашна работа.
За ученици със затруднения: учебник –
зад. 1, 2, 3, 4 а, в и 5.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл..
Задачи, подходящи за групова работа:
учебник – зад. 6.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 10
ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ
Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят
и систематизират знанията и уменията на учениците за решаване на текстови задачи.
Очаквани резултати
Учениците да:
• актуализират знанията си за елементите на
текстовата задача: условие, числови данни, въпрос, зависимости
• усъвършенстват уменията си за съкратено
записване, съставяне на схема и решаване на
съставни текстови задачи и на текстови задачи
в косвена форма
• усъвършенстват уменията си за преобразуване на текстови задачи.
Методи за преподаване и учене – беседа,
анализ, обяснение.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 е съставна текстова задача, с която се
припомня как се прави съкратен запис на условието и въпроса. Започва с общокласен анализ и
съкратено записване на условието. При анализа
се обсъжда как да се запише решението с един
числов израз, след което учениците решават самостоятелно. Проверката е устна.
Зад. 2 съдържа косвени отношения. Учениците първо трябва да намерят колко са точките на
втория отбор.
Зад. 3 е съставна текстова задача с три пресмятания. При анализа да се обърне внимание
на аритметичните действия, с които се решава.
Учениците решават самостоятелно, проверката
е индивидуална.
Зад. 4 е предвидена за самостоятелна работа
и индивидуална проверка и с нея се проверяват
уменията за съставяне на съкратен запис на условието.
Зад. 5 се решава самостоятелно след общокласен анализ. Акцентът се поставя върху решаване с един числов израз. Извършва се индивидуална проверка.
Зад. 6 е творческо упражнение за преобразуване на въпроса, за да съответства на предложеното решение.
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Текстови задачи

1 По време на празника за деня на гората 206 ученици
засаждали растения в училищния двор, 3 отбора по 17
ученици участвали във викторина, а в двете ателиета
за работа с природни материали работили по 36 деца.
Колко ученици са участвали в празника за деня на гората? Реши с един числов израз.
2 Единият отбор спечелил във викторината 96 точки, които
били със 75 по-малко от точките на втория, а точките
на третия отбор били 3 пъти по-малко от точките на втория.
Колко точки са резултатите на втория и третия отбор?
3 За награди на участниците във викторината отделили
350 лв. С тях решили да купят 9 книги по 24 лв. и за всеки
отбор по една торта от 37 лв. Ще стигнат ли парите за
предвидените награди?
4 От градински център училището получило 120 стръка
бели, розови и жълти хризантеми. Белите били 56, жълтите 2 пъти по-малко. Колко са били розовите хризантеми?
Направи съкратен запис и реши задачата.
5 Специално за празника училищното настоятелство решило да подари на всички участници по една зелена тениска, която струвала 3 лв. За учениците от 5. до 7. клас купили 145 тениски, а за учениците от първи до четвърти клас – 184. Колко лева е платило
училищното настоятелство за тениските?
6 Промени въпроса в 5. задача така, че да се решава с
израза:
184.3 – 145.3.
7 От 72 деца в ателиетата за работа с природни материали третинката изработвали фигурки от глина, четвъртинката от останалите правели апликации с листа, а
останалите – със семена. Колко ученици са изработвали
апликации с листа и колко със семена?
8 За големия слънчоглед на апликацията са
нужни около 28 г слънчогледови семки, а за
малкия – два пъти по-малко. Ще стигне ли 1 кг
4

слънчогледови семки за 8 апликации като показаната?

–

17

–

Зад. 7 и 8 са предвидени за екипна работа.
Всеки екип работи самостоятелно. Учителят избира екипи с различни решения и общокласно се
обсъжда кое е вярното решение.
Работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 и 2 са подходящи за домашна работа.
Зад. 3 е предвидена за анализ и решаване в
клас.
Зад. 4 се анализира в клас, а решаването е за
домашно.
За ученици със затруднения: учебник – отделните стъпки при решаването на текстовите
задачи.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл.
Задачи, подходящи за групова работа:
учебник – зад. 7 и 8.
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Урок 11
МОГА ЛИ САМ?
Вид на урока – за проверка и оценка на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се измерят
чрез тест и да се оценят знанията на учениците
от 3. клас.
Диагностиката е текуща. Формата за теста е
индивидуална. Време за изпълнение на теста –
40 минути.
В приложенията в края на книгата за учителя предоставяме варианти на теста за две групи. Тестовете са аналогични на този, включен
в учебника, и следва да се оценяват по същия
начин.
За учениците със СОП в приложенията предлагаме работен лист.
Учебно-методически ресурси – тест.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа с теста
Зад. 1 измерва знанията за събиране и изваждане без и със преминаване. Всеки вярно решен
пример се оценява с 1 т. Максимален брой – 6 т.
Зад. 2 измерва знанията за умножение и деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено. Всеки вярно решен пример се оценява
с 1 т. Максимален брой – 8 т.
Зад. 3 измерва знанията за намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, множител и делимо. За всеки пример: 1 т. за правилно прилагане
на правилото за намиране на неизвестното число и 1 т. за вярно пресмятане, общо 2 т. Максимален брой – 8 т.
Зад. 4 измерва знанията и уменията на учениците за сравняване на мерни единици. По 1 т. за
правилно поставен знак. Максимален брой – 3 т.
Зад. 5 измерва знанията и уменията на учениците за рационално пресмятане на числов израз.
По 1 т. за рационално пресметнат израз и 1 т. за
вярно пресмятане. Максимален брой – 3 т.
Зад. 6 измерва знанията на учениците за определяне на видовете триъгълници според ъглите и страните. По 1 т. за всеки правилно определен триъгълник. Максимален брой – 3 т.
Зад. 7 измерва знанията и уменията на учениците за решаване на съставни текстови задачи в
косвен вид. За вярно първо пресмятане – 2 т., за
вярно записано и пресметнато второ пресмятане
– 2 т. Максимален брой – 4 т.
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Мога ли сам?

1 Пресметни сборовете и разликите.
1000
257 + 321
846 – 514
–
627
314 + 448

–

2 Пресметни произведенията и частните.
80.7
107.5
151.6
420:6
824:4
625:5

230
68

308
602

6 т.

268.3
651:7

3 Намери неизвестните числа.
? + 58 = 106
? – 247 = 153
4 Сравни.
а) 5 км и 998 м

+

8 т.

? :4 = 105

б) 1 кг и 250 г

? .8 = 456

в) 1 т и 550 кг.

4

8 т.
3 т.

2

5 Пресметни по лесен за теб начин.
а) (236 – 136):4
б) 474:6 + 126:6

4 т.

6 Запиши вида на триъгълниците според страните и според ъглите.
M
а)
б)
в)
F

C

A

B

D

E

K

L

3 т.

7 Намери обиколката на равнобедрен триъгълник с бедро 108 см
и два пъти по-малка основа.
4 т.

8 В спортен магазин получили 247 чифта мъжки маратонки, с
23 чифта повече дамски маратонки и детски, които били два
пъти по-малко от дамските.
Колко чифта маратонки са получили в магазина?

Общ брой точки:

–

18

4 т.

40 т.

–

Зад. 8 измерва знанията и уменията на учениците за решаване на съставни текстови задачи с
три пресмятания. Дават се по 2 точка за всяко
вярно написано решение и 2 т. за пресмятане.
Максимален брой точки – 4 т.
Общо за целия тест максималният брой точки
е 40.
Скала за трансформиране на постиженията от точки в равнища на качествена оценка
Първо равнище: от 0 до 20 т. – ученикът има
сериозни пропуски.
Второ равнище: от 21 до 30 т. – ученикът се
справя добре, но може повече.
Трето равнище: от 31 до 40 т. – ученикът се
справя отлично!
Работа в учебната тетрадка № 1
В учебната тетрадка са включени четири задачи, които се разглеждат и решават по усмотрение
на учителя. Могат да се решават при подготовката за теста, както и да се дадат за изпълнение
на учениците, които се справят по-бързо с теста.

Урок 12
ЧИСЛАТА ДО 10 000
Вид на урока – за нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се формират представи за многоцифрените числа от 1000
до 10 000.
Очаквани резултати
Учениците да:
• актуализират понятията за десетичния състав на числата до 1000 и на тази основа да изградят понятие за десетохиляда и за връзката
10 хил. = 1 десетохил.
• актуализират представите си за трицифрено
и четирицифрено число и на тази основа да изградят представа за многоцифрено число
• умеят да прилагат принципа за изграждане
на редицата на естествените числа при броене в
прав и в обратен ред, както и за четене и записване на числата до 10 000
• актуализират знанията за сравняване на
числата до 1000 и на тази основа да придобият
умения за сравняване на числата до 10 000.
Методи за преподаване и учене – беседа,
анализ, обяснение, демонстрация.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 1, картон за перманентно писане (таблица с класове и редове), е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 е предвидена за фронтална работа. С нея
се припомнят десетичният състав на числата до
1000 и принципът за изграждане на редицата на
естествените числа. Коментира се как ще се образуват числата след 1000. Учениците четат числата 1001 и 1002. Може да се продължи с броене
до произволно число, по-малко от 2000. След това
се преминава към четенето и начина на образуване на числата 2029 и 2030, 3199 и 3200, 9999
и 10 000. Когато се стигне до 10 000, се въвежда
понятието десетохиляда и отношението 10 хил. =
1 десетохил. След това се въвеждат понятията петцифрено и многоцифрено число.
Зад. 2 се решава фронтално. При четенето на
числата се обръща внимание, че съюзът „и“ се
казва само пред единиците и пред кръглите десетици и стотици в числата:
четири хиляди и десет, седем хиляди и деветстотин, пет хиляди седемстотин и три.
Зад. 3 се решава „във верижка“, за да се
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Числата до 10 000

1 Запиши числата, представени в таблиците.
стот.

дес.

ед.

хил.

стот.

дес.

ед.

Редицата на числата след хиляда се образува по същия начин, както и редицата до
хиляда: към предходното число прибавяме едно.
1001
хиляда и едно
хил.

стот.

1002
хиляда и две
дес.

ед.

хил.

2029
две хиляди двадесет и девет
хил.

стот.

дес.

стот.

дес.

ед.

хил.

стот.

дес.

ед.

стот.

дес.

ед.

3200
три хиляди и двеста

ед.

хил.

9999
девет хиляди деветстотин
деветдесет и девет
хил.

дес.

2030
две хиляди и тридесет

3199
три хиляди сто деветдесет и девет
хил.

стот.

стот.

дес.

ед.

дес.

ед.

10 000
десет хиляди
ед.

хил.

стот.

Числата от 1000 до 9999 са четирицифрени, а числото 10 000 е петцифрено.
Числата, по-големи от 999, се наричат още многоцифрени.
10 хиляди = 1 десетохиляда = 10 000 единици
10 хил. = 1 десетохил. = 10 000 ед.

–

20

–

включат всички ученици в броенето. Учителят
коригира неправилния прочит на числата.
Зад. 4 започва с припомняне на начина на
сравняване на числата до 1000 и след като се
разгледа полето за нови знания, се прави изводът, че сравняването на многоцифрените числа е
по аналогичен начин. Всеки ученик чете и сравнява числата устно, като обяснява защо едното
число е по-голямо или по-малко от другото.
Зад. 5 е подходяща за работа по двойки. Всяка двойка записва наименованията на планините и
върховете, както и височината на върха на предварително раздадени листове. След това работите се
проверяват устно и може да се изложат на табла.
Зад. 6 е предвидена за общокласна работа.
Зад. 7 се решава устно.
Работа в учебната тетрадка № 1
Задачите са подходящи за домашна работа.
За ученици със затруднения: учебник – зад.
2, 3, 4.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл.
Задачи, подходящи за групова работа:
учебник – зад. 5.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.
59

Урок 13
ЧИСЛАТА ДО 100 000
Вид на урока – за нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се формират представи за десетична позиционна бройна
система, ред и клас в многоцифрените числа.
Очаквани резултати
Учениците да:
• познават многоцифрените числа и принципа
за образуване на редицата на естествените числа
• умеят да четат, пишат многоцифрени числа,
както и да броят в прав и в обратен ред по единици, десетици, стотици, хиляди и т.н.
• могат да обясняват връзката между редовете в записа на числата в десетична позиционна
бройна система
• умеят да сравняват многоцифрени числа
• умеят да представят числата до 100 000 като
сбор от редните им единици.
Методи за преподаване и учене – беседа,
анализ, обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 1, картон за перманентно писане, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 и 2 са подходящи за актуализиране на
знанията и усъвършенстване на уменията на учениците за броене и писане на числата до 10 000.
Зад. 3 е за въвеждане на новото знание –
принципът за образуване на числата от 10 000
до 100 000. След нея с числата до 100 000 се работи аналогично, както в урок 12.
Зад. 4 се решава „във верижка“. Учителят коригира неправилния прочит на числата.
След това се въвеждат понятията клас и ред.
Трябва да се акцентира, че всеки клас се състои
от три реда и формирането на класовете в числото става от дясно наляво, а четенето на самото
число е от ляво надясно, като след прочитането
на едноцифреното, двуцифреното или трицифреното число в класа на хилядите се казва името на класа.
При писането на петцифрени и шестцифрени
числа се оставя интервал между класовете.
Зад. 5 е предвидена за затвърждаване на новите понятия и се решава общокласно.
След това е добре с целия клас да се реши и
зад. 2 от УТ № 1.
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Числата до 100 000

1 Брой:
а) от 7893 до 7901;
в) по стотици от 4100 до 5200;

б) по десетици от 6310 до 6420;
г) по хиляди от 10 000 до 3000.

2 Запиши с цифри числата:
а) осем хиляди и шестстотин;
б) три хиляди и десет;
в) седем хиляди петстотин трийсет и две; г) девет хиляди и шест.
3 Кое число е непосредствено след числото:
а) 5149;
б) 2399;
в) 7999;
г) 6000;
десетохил.

хил.

стот.

дес.

д) 10 000?

Сетих се! Десет хиляди и едно.

ед.

10 001
десет хиляди и едно
Прочети числата, представени в таблиците.
десетохил.

хил.

стот.

дес.

ед.

десетохил.

хил.

стот.

дес.

ед.

19 999
деветнадесет хиляди
деветстотин деветдесет и девет

20 000
двадесет хиляди
десетохил.

хил.

стот.

дес.

ед.

десетохил.

хил.

стот.

дес.

ед.

99 999
деветдесет и девет хиляди
деветстотин деветдесет и девет

100 000
сто хиляди
Числата от 10 000 до 99 999 са петцифрени числа, а числото 100 000 е шестцифрено число.
10 десетохиляди = 1 стохиляда = 100 000 единици
10 десетохил. = 1 стохил. = 100 000 ед.

–

22

–

Зад. 6 е предвидена да се проверят знанията
за връзката между буквения и цифровия запис
на числата. Решава се самостоятелно. Проверява се индивидуално. Може да се ползва картонът
за перманентно писане.
Зад. 7 е за сравняване на многоцифрени числа. Решава се устно, за да се упражнява и четенето на многоцифрените числа.
Зад. 8 е подходяща за работа по двойки. След
това могат да се решат зад. 4 и 5 от УТ № 1.
Работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1, 3 и 6 са подходящи за домашна работа.
Зад. 2, 4 и 5 е препоръчително да се решават
в клас.
За ученици със затруднения: учебник –
зад. 1, 2, 3, картон за перманентно писане.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл..
Задачи, подходящи за групова работа:
учебник – зад. 8.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 15
УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока – за затвърдяване на знанията
и за формиране на умения.
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и усъвършенстват знанията и уменията за
четене, писане и сравняване на многоцифрени
числа.
Очаквани резултати
Учениците да:
• умеят да пишат числата до 1 000 000 и да
броят в прав и в обратен ред по единици, десетици и т.н.
• умеят да сравняват многоцифрени числа
• обясняват връзката между редовете в записа на многоцифрените числа
• умеят да представят многоцифрените числа
като сбор от редните им единици
Методи за преподаване и учене – беседа,
анализ, обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 1, картон за перманентно писане, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 се решава устно и с нея се проверяват
уменията на учениците за броене в прав и в обратен ред на числата до милион.
Зад. 2 може да се реши, като се организира
състезание между два отбора. Класната дъска се
разделя на две полета и състезателите записват
числата, които учителят диктува. Останалите
пишат в тетрадките. Прави се проверка след всяко число и се пише точка за всеки верен запис.
Зад. 3 може да се реши с математическа диктовка. Проверката е устна общокласна.
Зад. 4 се решава устно и с нея се затвърждават знанията за клас и ред при многоцифрените
числа.
Зад. 5 и 6 са предвидени за самостоятелна работа и индивидуална проверка.
Зад. 7 и 8 са предвидени за работа по двойки.
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Упражнение

1 Брой:
а) от 34 396 до 34 405;
в) от 7205 до 7196;
д) по стохиляди от 900 000 до 100 000;

б) от 163 731 до 163 744;
г) по хиляди от 28 000 до 19 000;
е) по стохиляди от 200 000 до 1 000 000.

2 Запиши с цифри числата:
а) деветдесет хиляди и деветдесет;
б) девет хиляди и деветстотин;
в) девет хиляди и девет;
г) деветдесет и девет хиляди;
д) деветстотин хиляди деветдесет и девет;
е) деветстотин и деветдесет хиляди.
3 Напиши:
а) с цифрите 3, 8 и 0 три четирицифрени и три шестцифрени числа;
б) най-голямото четно шестцифрено число;
в) най-голямото и най-малкото петцифрено число, записани с различни цифри;
г) най-малкото шестцифрено число;
д) най-голямото нечетно шестцифрено число.
4 От кой клас и от кой ред е оцветената цифра.
а) 17 250;
б) 400 501;
г) 370 921;
д) 58 677;

в) 869 303;
е) 294 111.

5 Представи числата като сбор от редните им единици.
а) 254 185
б) 103 679
г) 1401
д) 900 305

в) 13 800
е) 701 010.

6 Сравни.
а) 26 140 и 260 140
510 001 и 510 010

в) 173 255 и 174 096
6232 и 6223.

б) 35 712 и 41 511
133 333 и 99 999

7 Разгледайте таблицата и отгатнете кои думи са зашифровани с числата.
907 818
624 305
305
Е И О Д Ж Н Р С
90 782
786 204
4078
0
1
2
3
4
5
6
7

Т

Ч

8

9

Запишете с числа думите: роден, четири, тежест, стои, нежен, чист.
8 Продиктувай на съседа си по чин пет многоцифрени числа до 1 000 000.
Нека той да запише числата, които са им съседни. След това се разменете.

–

26

–

За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл.
Задачи, подходящи за групова работа:
учебник – зад .7 и 8.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Работа в учебната тетрадка № 1
Задачите са подходящи за домашна работа.
За ученици със затруднения: учебник –
зад. 1, 2, 4, 6, картон за перманентно писане.
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Урок 17
ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА

17

Естествени числа

1 Преброй колите. Прочети номерата на местата за паркиране.

Вид на урока – за нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се формира
понятие за естествено число, редица на естествените числа и десетична позиционна бройна
система.
Очаквани резултати
Учениците да:
• познават принципа на образуване на редицата на естествените числа
• познават класовете и редовете и връзката
между тях в записа на числата в десетична позиционна бройна система
• умеят да броят, четат, записват и сравняват
естествените числа и да ги представят като сбор
от редните им единици.
Методи за преподаване и учене – анализ,
обяснение, беседа, актуализиране на стари знания.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка, е-учебник, картон за перманентно писане.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 заедно с полето за нови знания въвежда понятията естествено число и редица на естествените числа.
Зад. 2 – анализирайки записаното в полето за
нови знания, учениците сами формулират принципа
за образуване на редицата на естествените числа.
Зад. 3 и 4 са предвидени за общокласна работа във верижка.
Зад. 5 и 6 са предвидени за самостоятелна
работа и помагат на учениците да осмислят в
практически план защо системата за записване
на числата се нарича десетична. Проверката е
общокласна устна.
Зад. 7, 8 и 9 са подходящи за самостоятелна работа и общокласна проверка и проверяват
знанията на учениците за връзката между редовете на естествените числа, записани в десетична позиционна бройна система.
Зад. 10 е за устна работа.
Зад. 11 е за самостоятелна работа и проверката е индивидуална.
Зад. 12 проверява разбирането на новото
учебно съдържание, представено в урока до
този момент.
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Числата, с които броим и номерираме различни обекти, се наричат естествени числа. Подредени последователно по големина, те образуват редицата на естествените числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13…
Правилото е:
100, 101, 102… 998, 999, 1000, 1001… 2000, 2001… 10 000, 10 001…
+1
100 000, 100 001… 1 000 000, 1 000 001… 999 999 999, 1 000 000 000…
2 Разгледай редицата на естествените числа и отговори.
а) Растяща или намаляваща е редицата на естествените числа?
б) Какво е правилото за образуване на редицата на естествените числа?
в) Има ли най-голямо естествено число?
3 Брой:
а) от 76 до 81;
в) от 9995 до 10 002;
д) от 500 000 106 до 500 000 114;

б) от 524 до 531;
г) от 449 999 до 450 007;
е) от 999 999 993 до 1 000 000 000.

4 Кои са съседните числа на дадените естествени числа?
, 759,
, 678 990,
, 10 813,
, 105 206,
, 3364,
, 1 000 000 000,
Естествените числа са записани в десетична позиционна бройна система.
Десетична: За записването на естествените числа се използват десет на брой цифри
– 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10 ед. = 1 дес. , 10 дес. = 1 стот., 10 стот. = 1 хил…
10 стомлн. = 1 млрд…
5 Като използваш всичките десет цифри, без да ги повтаряш, запиши най-малкото и
най-голямото десетцифрено естествено число.
Запиши следващите числа в редицата на естествените числа.
6 Сравни:
10 млн. и 1 десетомлн.
3 млрд. и 40 стомлн.

5 хил. и 50 стот.
60 десетомлн. и 6 стомлн.

–
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7 десетохил. и 24 хил.
8000 ед. и 9 хил.

–

Зад. 13 е за екипна работа и общокласна проверка. Отг. 326 798, 326 897, 327 689, 327 698,
328 679.
Работа в учебната тетрадка № 1
Задачите са предвидени за домашна работа,
но могат да се решат и в клас, ако учителят прецени.
За ученици със затруднения: учебник –
зад. 2, 3, 4, 9, 10.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл.
Задачи, подходящи за групова работа: зад.
13 от учебника.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 19
РИМСКИ ЦИФРИ
Вид на урока – за нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се запознаят със системата за записване на числата от 1 до
20 с римски цифри.
Очаквани резултати
Учениците да:
• умеят да записват числата от 1 до 20 и числата 50 и 100 с римски цифри
• умеят да четат числата от 1 до 20 и числата
50 и 100, записани с римски цифри
• умеят да записват вековете с римски цифри.
Методи за преподаване и учене – беседа,
анализ, обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка, е-учебник, 20 клечки за зъби
или срязани наполовина 10 сламки.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Тъй като темата е свързана с учебното съдържание по човекът и обществото, е добре да започне с кратка беседа за това кои са римляните и кога
са живели, какви исторически забележителности,
свързани с тях, има на територията на България.
Полето за нови знания се обяснява от учителя на дъската, като първо се въвеждат числата I,
V и X и след това се обяснява как се получават
останалите числа чрез прибавяне и изваждане от
тези числа.
Зад. 1 е предвидена за общокласна работа,
като записът на всяко число с римски цифри се
коментира.
Зад. 2 и 3 са предвидени за устна работа и
проверяват уменията за четене на числа, записани с римски цифри.
Добре е да се продължи със зад. 1 и зад. 2 от
УТ № 1.
Зад. 4 трябва да започне с припомняне как се
превръщат години във векове. Може да се запишат годините и вековете с арабски цифри в колона и след това учениците да запишат вековете
с римски цифри.
Зад. 5 е предвидена за екипна работа, като
учениците възпроизвеждат записаното в учебника с клечки или сламки върху чина и след
това манипулират с тях, за да получат вярно
равенство. Проверката е общокласна след всеки израз.

19

Римски цифри

Древните римляни създали своя система за записване на числата от 1 до 3999 чрез
комбиниране на седем букви от латинската азбука.
С буквите I, V, X, L, C, D, M означавали числата 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000.
Всички останали числа се записвали чрез комбинирането на тези букви.
Един до друг можело да се записват само до три еднакви знака.
I–1
II – 2
III – 3
XX – 20
XXX – 30
Когато знакът на по-малко число е записан вляво от знака на по-голямо число, трябва от по-голямото да се извади по-малкото число.
IV – 4 (5 – 1)
IX – 9 (10 – 1)
XL – 40 (50 – 10) XC – 90 (100 – 10)
Когато знакът на по-малко число е записан вдясно от знака на по-голямо число,
трябва към по-голямото да се прибави по-малкото число.
VI – 6 (5 + 1)
XV – 15 (10 + 5)
LX – 60 (50 + 10)
1 Запиши с римски цифри числата 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18 и 19.
2 Запиши в тетрадката си кой часовник колко часӚ показва.

3 Прочети текста:
Римляните създали своята система за записване на числата през VII – VI век
пр. Хр. През XI вeк хората започнали да използват за записване на числата
арабските цифри. Двата начина за записване на числата се използвали съвместно до средата на XIV век, когато римските цифри били окончателно изместени от арабските.
4 В документи появата на Халеевата комета е описана
през следните години:
451 г., 837 г., 1066 г., 1222 г., 1456 г., 1531 г.,
1607 г.,1682 г., 1758 г., 1910 г., 1986 г. Следващата ѝ
поява на звездното небе се очаква през 2061 г.
Запиши с римски цифри през кои векове е описана появата на Халеевата комета.
5 С преместване на една клечка получете верни равенства.

–
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Работа в учебната тетрадка № 1
Задачи 1 и 2 са подходящи за работа в клас.
Задачи 3, 4 и 5 са за домашна работа.
За ученици със затруднения: учебник –
зад. 1 , УТ № 1 – зад 1 и 2.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.
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Урок 20
ОКРЪЖНОСТ
Вид на урока – за нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се формира
представа за геометричната фигура окръжност и
умения за разпознаване на нейните елементи –
радиус и център.
Очаквани резултати
Учениците да:
• разпознават геометричната фигура окръжност и нейните елементи – радиус и център
• умеят да измерват радиус на окръжност
• умеят да чертаят с пергел окръжност по даден радиус.
Методи за преподаване и учене – беседа,
анализ, обяснение, демонстрация.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка, пергел, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 – в задачата се преговарят отворените
и затворените криви линии и се прави изводът,
че окръжността е затворена крива линия.
След това в полето за нови знания учениците се запознават с елемента център на окръжността и измерват отсечките ОМ, ОЕ, ОС. Така
на практика осмислят, че радиусът е отсечка и
всички радиуси в дадена окръжност са равни.
Може да се продължи с работа по илюстрацията, в която да търсят подобни на окръжност
реални обекти.
Зад. 2 проверява доколко е осмислено, че радиусите на дадена окръжност са равни отсечки.
За да се затвърди новото знание, е добре да се
продължи със зад. 1 от УТ № 1.
Зад. 3 и 4 запознават учениците с начина на
чертане на окръжност с пергел по даден радиус. Учителят демонстрира, а учениците следват
стъпките.
Урокът продължава със зад. 2 от УТ № 1.
Работа в учебната тетрадка № 1
Зад.1 и 2 са предвидени за работа в клас.
Останалите задачи са за домашна работа.
За ученици със затруднения: учебник –
зад. 2, 3.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл.
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Окръжност

1 Кои от линиите на чертежа са затворени криви линии?

E
O

O

M

C

Окръжността е затворена
крива линия.

Точка О е център на
окръжността.

Отсечките ОС, ОЕ и
ОМ са радиуси на окръжността. Те имат равни
дължини, защото всички
точки на окръжността са
на равни разстояния от
нейния център.

2 Измери отсечките и кажи кои от
тях са радиуси на дадената окръжност.
B

A
O

C

M

3 Начертай окръжност с център точка О и радиус:
а) 2 см
б) 45 мм
в) 30 мм
г) 5 см
Начертай радиуса и отбележи центъра точка О.

Разтвори пергела, колкото е радиусът.

Забий иглата на пергела
в центъра и начертай
окръжността.

2 см
O

O

4 Начертай две окръжности с общ център точка М и радиуси 3 см и 5 см.

–

Използване
е-учебник.

на
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електронни

ресурси:

Урок 22
ВЕЧЕ ЗНАМ
Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят
и систематизират знанията от тема „Числата над
1000“.
Очаквани резултати:
Учениците да:
• обобщят и систематизират знанията за числата над 1000
• четат и пишат правилно числата над 1000
• обобщят и систематизират знанията си за
позицията на цифрата в числото и за неговата
големина
• могат да представят многоцифрено число
като сбор от редните му единици
• могат да сравняват числата над 1000
• познават римските цифри, да четат и пишат
числа с римски цифри
• познават окръжността като геометрична
фигура, да чертаят окръжност с пергел.
Методи на преподаване и учене: обобщение, конкретизация, анализиране, синтезиране,
моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 1, пергел, молив, чертожна
линия, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 е предвидена за фронтална работа. С
нея се обобщават и систематизират знанията
за принципа на образуване на редицата на естествените числа. След прочита на числата да се
обърне внимание на състава им.
Зад. 2 е за писане на многоцифрени числа,
тип математическа диктовка.
Зад. 3 е предвидена за фронтална проверка.
Обобщават се и се систематизират знанията за
писане на числа, представени като сбор от редни
единици.
Зад. 4 е обратна на предходната задача.
Затвърдяват се знанията за представяне на
числата като сбор от редни единици. Фронтална проверка.
Зад. 5 е предвидена за обобщаване и систематизиране на знанията за позиционното значение
на цифрата в числото. Фронтална проверка.
Зад. 6 е за сравняване на числата над 1000 на
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Вече знам

1 Открий пропуснатите числа и запиши редицата.
а) , 6358, , ,6361, , 6363, ;
б) , ,50 729, 50 728, , , 50 725, ;
в) , 1 200 740, , 1 200 742, , , 1 200 745,

.

2 Запиши с цифри числата:
а) седемдесет и три хиляди;
б) триста и петдесет хиляди и пет;
в) сто и осем хиляди и петнадесет;
г) шейсет и седем хиляди;
д) пет милиона двеста и четири;
е) трийсет и три хиляди;
ж) един милиард три милиона четиристотин и осем хиляди и девет.
3 Запиши числата, които са представени със сбора:
а) 7 стохил. + 4 десетохил. + 5 хил. + 3 стот. + 1 дес. + 8 ед.;
б) 9 хил. + 2 стот. + 4 дес. + 1 ед.;
в) 16 хил. + 2 стот. + 5 ед.;
г) 4 десетохил. + 5 хил. + 3 стот. + 0 дес. + 8 ед.;
д) 5 стохил. + 19 хил. + 7 дес.;
е) 1 стохил. + 8 хил. + 16 стот. + 5 дес. + 2 ед.;
ж) 2 стохил. + 2 дес.
4 Представи числата като сбор от редни единици.
а) 5274;
б) 621 403;
в) 187 600;
г) 2 0418 037;
5 Какво означава цифрата 7 в числата:
1257;
60 472;
467 202;
6 Сравни.
6250 и 60 250
2 010 001 и 2 010 010

7 201 131;

38 105 и 38 005
103 330 и 103 303

д) 17 439 216.

170 756 024;

24 705?

705 200 и 704 966
4153 и 4513

7 Запиши с римски цифри числата:
15, 25, 36, 50, 70, 100, 120, 135, 260, 500.
8 Начертай окръжност с център точка О и радиус:
а) 3 см;
б) 36 мм;
в) 40 мм.
9 Провери вярно ли е попълнена таблицата. Напиши в тетрадката си
числата, които се крият зад буквите.
4 хил.
6 ед.

4006

30 дес.

4030

40 стот.

20 стохил.

7 десетохил.

5 000 006

74 000

5 004 000

5 000 030

2 000 300
2 004 000

–

5 млн.

700 006
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базата на актуализираните знания от предходните задачи. Фронтална проверка.
Зад. 7 е за писане на римски цифри.
Зад. 8 – обобщават се и се систематизират
знанията за окръжност и уменията за чертаене
на окръжност.
Зад. 9 е предвидена за допълнителна работа.
Работа в учебната тетрадка № 1
Задачите са подходящи за домашна работа.
За ученици със затруднения: е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици – зад. 9
от учебника.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.
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Урок 23
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ
БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ
Вид на урока – за нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се формират у учениците знания за алгоритъма за събиране и изваждане на числата над 1000 без преминаване.
Очаквани резултати
Учениците да:
• усвоят алгоритъма на събиране на числата
над 1000 без преминаване
• актуализират знанията си за намиране на
неизвестно събираемо и неизвестно умаляемо
• развиват уменията си за решаване на текстови задачи.
Методи на преподаване и учене – наблюдение, сравнение, аналогия.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 1.
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Събиране и изваждане без преминаване
6000 +– 3000, 15 000 +– 11 000

1 Пресметни.
3 хил. + 6 хил.

34 хил. + 12 хил.

Решение. а) 14 000 +13 000 = ?
14 000 + 13 000 = 14 хил. + 13 хил. = 27 хил.
27 хил. = 27 000
Отг. 27 000 кг
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Събираме или
изваждаме хилядите.

б) 27 000 – 6000 = ?
27 000 – 6000 = 27 хил. – 6 хил. = 21 хил.
21 хил. = 21 000
Отг. 21 000 кг
3 Пресметни.
5000 + 3000
81 000 000 + 6 000 000
24 000 + 3000
120 000 + 50 000

37 000 – 12 000
260 000 – 130 000
86 000 – 2000
670 000 – 50 000

4 Намери неизвестните числа.
? + 12 000 = 36 000
? + 80 000 = 980 000
? – 5000 = 81 000
? – 16 000 = 52 000

37 000 – 12 000 = ?

–

37 000
12 000
25 000

? + 70 000 = 480 000
? – 4000 = 65 000

5 В завод за консервиране на зеленчуци за един месец произвели 23 000 бурканa с
домати, 21 000 бурканa – с грах и с печени чушки – с 3000 буркана по-малко от доматите. Колко буркана с консерви общо са произвели във фирмата за един месец? Реши
задачата с числов израз.
6 Художествена галерия организирала изложба на известен художник. През първата седмица били продадени картини за 7000 лв., които били с 5000 лв.
повече от продажбите през втората седмица.
а) Картини за колко лева са продадени през двете
седмици?
б) За реклама и организиране на изложбата галерията
задържала 3000 лв. от цялата сума на продажбите.
Колко лева е получил художникът?

–

Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 актуализира знанията за събиране на
числа, представени като сбор от хиляди.
Зад. 2 е за въвеждане на новите знания – събирането и изваждането са представени като
сбор и разлика на хиляди.
Зад. 3 е предвидена за начално затвърдяване на новите знания. Да се обърне внимание на
вертикалния запис при събиране и изваждане на
числата над 1000.
Зад. 4 е предвидена за самостоятелна работа
и фронтална проверка.
Зад. 5 е текстова задача и е предвидена за самостоятелна работа. По преценка на учителя може
да се коментира съставянето на числовия израз.
23 000 + 21 000 + ( 23 000 – 3000)
Зад. 6 е текстова задача в косвена форма. Да
се напомни на учениците за косвената взаимовръзка между данните. Да се насърчат учениците да запишат решението на подточка а с числов
израз:
7000 + ( 7000 – 5000).
Задачата е подходяща и за групова работа.

14 хил. + 13 хил.

2 В зеленчукова борса доставили 14 000 кг зеленчуци и 13 000 кг плодове. За един ден
продали 6000 кг.
а) Колко килограма зеленчуци и плодове са доставили?
б) Колко килограма са останали след продажбата?
Много е лесно.
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Работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1, 2, 3 и 4 са подходящи за домашна работа.
Зад. 5 е подходяща за самостоятелна работа
в часа, като се насърчава решаване с числов израз. По преценка на учителя решението на задачата може да се коментира предварително.
За ученици със затруднения: индивидуална
помощ от учителя.
За по-бързо справящи се ученици – СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа –
зад. 6 от учебника.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 27
НАМИРАНЕ
НА НЕИЗВЕСТЕН
УМАЛИТЕЛ
Вид на урока – за нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се формират знания за намиране на неизвестен умалител.
Очаквани резултати:
Учениците да:
• формират знания за намиране на неизвестен
умалител, като използват връзката между събирането и изваждането
• усвоят алгоритъма за намиране на неизвестен умалител
• формират знания и умения за решаване на
текстови задачи чрез въвеждане на неизвестен
компонент.
Методи на преподаване и учене: устно смятане, затвърдяване, сравняване, анализ.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 1.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 съдържа примери за събиране и изваждане, с които се представя връзката между компонентите на двете действия. Прави се анализ.
Задачата е предвидена за подготовка на новите
знания.
Зад. 2 е текстова за представяне на новите
знания. Прави се анализ на модела, представен в
учебника. Извежда се алгоритъмът за намиране
на неизвестен умалител, като се използва връзката между събирането и изваждането и след
това се намира неизвестният умалител по правилото за намиране на неизвестно събираемо.
След решаване на задачата учениците изказват
правилото.
Зад. 3 е предвидена за затвърдяване на новото правило за намиране на неизвестен умалител.
Разглежда се образецът. Няколко примера може
да бъдат решени от учителя на дъската, а останалите да се дадат за самостоятелна работа в часа.
Обръща се внимание на правилното подреждане
според образеца. Прави се фронтална проверка.
Зад. 4 е предвидена за колективна работа.
Прави се анализ на задачата и се записва решението с неизвестен умалител.

27

Намиране на неизвестен умалител

1 Пресметни.
230 – 120
110 + 120

418 – 218
200 + 218

3500 – 1500
2000 + 1500

5472 – 2050
3422 + 2050

2 В автобус пътуват 37 пътници. На спирка слизат няколко от тях
и в автобуса остават 23 пътници. Колко пътници са слезли на спирката?
Решение. ? = броя на слезлите пътници
37 – ? = 23
умаляемо умалител разлика

37 – ? = 23
23 + ? = 37
? = 37 – 23
? = 14
Отг. 14 пътници

37
– 23
14

23 + ? = 37
събираемо събираемо сбор

Използваме връзката между събирането и изваждането и след това
намираме неизвестния умалител по
правилото за намиране на неизвестно
събираемо.

Неизвестен умалител намираме, като от умаляемото извадим разликата.
3 Намери неизвестния умалител.
1750 – ? = 520
431 – ? = 129
17 281 – ? = 11 120
735 – ? = 358
46 568 – ? = 15 325
803 – ? = 546

431 – ? = 129
? = 431 – 129
? = 302

–

•

431
129
302

4 Книгата на Стефан има 336 страници. След като чел една седмица, му останали
128 страници. Колко страници е прочел Стефан през седмицата?
Реши, като използваш ? .
5 В супермаркет докарали 850 кг домати. След два дни останали 325 кг.
Колко килограма домати са продали?
Реши, като използваш ? .
6 Във влак има 380 пътници. Влакът спира на гара, слизат няколко от тях, след което във влака остават 238 пътници.
Колко пътници са слезли на гарата?
Реши, като използваш ? .

–
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Зад. 5 и 6 по преценка на учителя може да се
дадат за самостоятелна работа, ако учениците са
се справили с лекота със зад. 4.
Работа в учебната тетрадка № 1
Задачите са подходящи за домашна работа.
Зад. 1 е дадена с цел затвърдяване на алгоритъма за намиране на неизвестен умалител. Примерите от първата колона може да се решат в
часа.
Зад. 2 е за затвърдяване на знанията за намиране на неизвестно число, като връзката между
компонентите е представена в табличен вид.
Зад. 3 и 4 трябва да се решават с използване
на неизвестен компонент.
За ученици със затруднения: работа с
е-учебник, индивидуална работа.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа: зад.
5 от учебна тетрадка № 1.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

67

Урок 29
ГРАДУС. ИЗМЕРВАНЕ
И ЧЕРТАНЕ НА ЪГЛИ
Вид на урока – за нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се усвоят
знания за ъгъл и видове ъгли.
Очаквани резултати:
Учениците да:
• усвоят понятията ъгъл, прав, остър и тъп ъгъл
• формират умения за откриване на различни
видове ъгли
• формират умения за определяне вида на ъгъл
• формират умения за използване на чертожен
триъгълник при определяне на вида на ъглите.
Методи на преподаване и учене: наблюдение, сравнение, аналогия, анализиране, синтезиране.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 1, чертожен триъгълник.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 – учениците откриват и назовават различните геометрични фигури. Актуализират се
знанията им за лъч, който е основен елемент на
ъгъла. Посочват се различни предмети от заобикалящата среда, в които могат да се видят ъгли.
Дава се определение за ъгъл – два лъча с общо
начало. Работи се в полето за нови знания, като
задачата на учениците е да прочетат името на
ъгъла, да назоват двата лъча, които образуват
ъгъла, да назовават елементите на ъгъла – връх,
рамене. Необходимо е да се обърне внимание,
че буквата, определяща върха на ъгъла, се пише
винаги в средата на неговото име.
Въвеждането на понятието прав ъгъл може да
се подпомогне, като се посочват ъглите на чина,
бюрото, дъската, вратата и др., разглежда се моделът в учебника, като се съпоставя с правия
ъгъл от чертожния триъгълник. Четат се имената на ъглите. След това се въвеждат и другите
два вида ъгли.
След въвеждането на новите знания препоръчваме да се продължи със зад. 1 от учебната
тетрадка. Необходимо е всяко дете да разполага
с лист хартия и да извършва показаните действия заедно с учителя.
Зад. 2 е за затвърдяване на новото знание.
Учениците разглеждат различните ъгли, които
се образуват от стрелките на часовника.
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Градус. Измерване и чертане на ъгли

1 Определи вида на ъглите.
A

O

D

M

L
O

B

C

O

2 Направи необходимите измервания и запиши вида на триъгълниците според страните
и според ъглите.
C

F
L

A

B

D

E

K
Ъглите се измерват
с транспортир.
Мярката за измерване на ъгъл се
нарича градус и се
отбелязва с „°“.

B

O

M

N

A

O

AOB = 90°

D

M

MON = 45°

C

O

COD = 120°

3 Измери ъглите и запиши мерките им.
O

B

O

A

Q

D

C

O

–
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S

P

O

R

–

Зад. 3 също е за затвърдяване на новите знания. Определя се видът на ъгъл при определена
позиция на часовниковите стрелки.
Зад. 4 е за откриване на прав ъгъл в геометрична фигура с помощта на чертожен правоъгълен триъгълник.
Зад. 5 е за определяне вида на ъгли в мрежа
без чертожен триъгълник.
Работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 е подходяща да се реши непосредствено след въвеждане на новото знание.
Зад. 2 и 3 са подходящи за домашна работа.
За ученици със затруднения: работа с
е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа:
учебник – зад. 4.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 32
УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока – за затвърдяване на знанията
и формиране на умения.
Дидактическа цел: Да се затвърдят знанията за събиране и изваждане с числата над 1000
без преминаване, чертане на окръжност по даден радиус, пресмятане на числови изрази с изучените до момента действия, намиране на неизвестно число – в частност намиране дължината
на бедро в равнобедрен триъгълник при дадени
обиколка и основа.
Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят знанията си за събиране и изваждане на числата над 1000 без преминаване
• затвърдят и усъвършенстват уменията си за
чертане на окръжност
• затвърдят и усъвършенстват знанията и
уменията си за намиране на неизвестно число
(акцентът е върху неизвестен умалител)
• затвърдят и усъвършенстват знанията и
уменията за пресмятане на числови изрази
• разширят знанията си за намиране на страна
на триъгълник, като намират дължина на бедро с
използване на неизвестен компонент
• развиват уменията си за решаване на текстови
задачи с използване на неизвестен компонент.
Методи на преподаване и учене: наблюдение,
сравнение, аналогия, анализиране, синтезиране.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 1, пергел.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 е предвидена за развиване на умението
за устно смятане. Актуализират се знанията за
поетапно извършване на четирите аритметични
действия в задача от типа верижка.
Зад. 2 е за затвърдяване на знанията за събиране и изваждане без преминаване при числата
над 1000. Може да се използва за попълване на
пропуски на ученици, които не са усвоили алгоритмите.
Зад. 3 е от типа математическа диктовка. Трите числови израза може да се записват на класната дъска от различни ученици, като се припомнят компонентите на действията.
Зад. 4 се решава индивидуално, на практическа основа. Актуализира знанията за окръжност,
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Упражнение

1 Пресметни устно. Кои са пропуснатите числа?
–

5600

:

5500

2 Пресметни.
72 000 + 6000
95 000 – 83 000

.

2

7430 + 1046
9784 – 7620

+

8

946 705 + 21 023
73 042 – 2021

5000

32 421 + 34
27 651 – 401

3 а) Към произведението на числата 84 и 7 прибави разликата на числата 6843 и 633.
б) Раздели с числото 4 разликата на числата 74 695 и 74 263.
в) Към частното на числата 531 и 9 прибави 41 200.
4 Начертай окръжност с радиус:
а) AB = 4 см;
б) CD = 35 мм;

в) OP = 3 см.

5 Намери дължината на бедрото на триъгълник, ако:
а) обиколката му е 100 см, а основата му е 28 см;
б) обиколката му е 840 мм, а основата му е 248 мм.
Запиши решението с неизвестно число.
Решение: а) ? = дължината на бедрото
28 + 2. ? = 100
2. ? =100 – 28
2. ? =72
? = 72:2
? = 36
Отг. 36 см
6 Намери неизвестните числа.
? – 120 = 2310 – 300
5200 + ? = 6800 – 100
? .5 = 4938 – 4203
? :5 = 14 598 – 14 520

Об. 100 см
?

?

28 см

3. ? + 2100 = 2700
8574 – ? = 24.6

7 Във фирма за детски играчки изработили 12 850 играчки. Собственикът на фирмата
пуснал в продажба играчките, но оставил 210 броя за благотворителност. Колко играчки са пуснати за продажба? Реши задачата с ? .
8 Коя е сянката на бухалчето?

а)

б)

в)

–
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център и радиус на окръжността. Изграждат се
уменията за чертаене на окръжност.
Зад. 5 е дадена с решение, защото тук за пръв
път е предложено на учениците да намират бедро на триъгълник при дадени основа и обиколка, като използват неизвестен компонент.
Необходимо е с класа да се разгледа детайлно
решението и да се акцентира на множителя 2
пред неизвестното число, а също и на правилния
запис на решението. След това учениците сами
решават втората подточка.
Зад. 6 е за прилагане на знанията за неизвестен компонент.
Зад. 7 – също, но съчетана със съставяне на
математически модел.
Работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1, 2 и 5 са подходящи за домашна работа.
За ученици със затруднения: работа с
е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа:
учебна тетрадка – зад. 4.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.
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Урок 33
ВЕЧЕ ЗНАМ
Вид на урока – обобщаване и систематизиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят
и систематизират знанията от тема „Събиране и
изваждане на числата над 1000 без преминаване“.
Очаквани резултати
Учениците да:
• обобщят и систематизират знанията си за
събиране на числата над 1000 без преминаване
• обобщят и систематизират знанията си за
правилно пресмятане стойностите на числови
изрази и за реда на действията
• обобщят и систематизират знанията и уменията си за измерване и чертаене на ъгли
• обобщят и систематизират знанията си за
намиране на неизвестен умалител
• обобщят и систематизират знанията си за
окръжност и да усъвършенстват уменията си за
чертаене на окръжност
• обобщят и систематизират знанията и
уменията си за решаване на съставни текстови
задачи.
Методи на преподаване и учене: обобщение, конкретизация, анализиране, синтезиране,
моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 1, пергел, чертожна линия,
молив.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 – обобщават се и се систематизират
знанията за събиране на числата над 1000 без
преминаване.
Зад. 2 – обобщават се и се систематизират
знанията за пресмятане на числови изрази от
типа математическа диктовка.
Зад. 3 – обобщават се и се систематизират
знанията за намиране на неизвестно число.
Зад. 4 и 5 – обобщават се и се систематизират
знанията за решаване на текстова задача. Добре
е да се насърчава съставянето на числов израз
при решението на задачите:
14 572 – (13 412 + 1020)
и 6897 – (4305 + 2002).
Зад. 6, 7 и 8 – развиват се уменията за измерване на ъгли, чертане на окръжност и чертаене
на ъгъл по дадена градусна мярка.
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Вече знам

1 Реши задачите.
3000 + 600
6762 + 3210

95 000 – 43 000
25 108 – 23 001

8450 + 1427
45 063 + 604

78 542 – 8342
l5 385 – 230

2 а) Към произведението на числата 78 и 7 прибави сбора на 7000 и 1200.
б) От сбора на числата 36 002 и 1576 извади най-малкото четирицифрено число с
цифра на хилядите 4.
в) От сбора на числата 1256 и 2032 извади частното на числата 602 и 7.
г) Прибави четвъртинката на числото 512 към разликата на числата 27 067 и 5056.
3 Намери неизвестните числа.
? – 2300 = 582:6
3455 – ? = 65.7
1600 – ? = 125.8
28.2 + ? = 6896

4. ? + 502 = 2656 – 2050
? – 45.2 = 4500 + 6

4 За оборудване на компютърен кабинет в училище изчислили,
че за да купят лаптопи, мултимедийно устройство и мишки, са
необходими 14 572 лв. За лаптопите платили 13 412 лв., за мултимедийното устройство – 1020 лв., а с останалите пари купили
мишки. Колко струват мишките?
5 В училищна библиотека има 6897 книги. От тях 4305 са художествена литература, 2002 са учебници и останалите са научна литература. Колко книги научна литература има в библиотеката?
6 Измери ъглите. Запиши градусните мерки на най-малкия и на най-големия ъгъл за
всеки от триъгълниците.
K

C

R

А

B

L

M

7 Начертай окръжност с радиус:
а) 4 см;
б) 45 мм.

P

Q

8 Начертай ъгъл с мярка:
а) 50°;
б) 170°.

9 Открий правилото. Кои са липсващите числа?
а) 1300, 1401, 1502, , , , ;
б) 9899, 9798, 9697, , , , .

–

47

–

Зад. 9 а) Правилото е: + 101;
числата са: 1603; 1704; 1805; 1906.
б) правилото е: – 101;
числата са: 9596; 9495; 9394; 9293.
Работа в учебната тетрадка № 1
Задачите са подходящи за домашна работа.
Зад. 1 – по преценка на учителя може да се
даде за допълнителна работа на ученици, които
се справят по-бързо в часа.
Зад. 2 – думата, която се получава при вярно
решение на изразите и правилното поставяне на
буквите, е КОЛИБРИ.
За ученици със затруднения: е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“, зад. 9 от учебника,
зад. 1 от УТ № 1.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 34
АЗ УСПЯХ!
Вид на урока – за упражнение под формата
на състезание.
Дидактическа цел на урока: Да се получи
обратна информация за знанията и уменията на
учениците за събиране и изваждане над 1000 без
преминаване чрез пресмятане на числови изрази, намиране на неизвестен умалител, измерване
на ъгли и чертаене на окръжност, решаване на
текстова задача.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 1, транспортир, пергел, чертожна линия.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа с учебника
Класът се разделя на две групи за изпълнението на предложените задачи от учебника. Задачите на двете групи са с еднаква степен на
трудност. Подборът им е направен така, че да
обхващат всички нови знания от темата. Броят
и трудността им са съобразени с възможностите
на учениците да се справят за около 20 мин.
Ако в класа има трудно справящи се ученици,
специално за тях учителят може да използва работни листове с по-леки варианти.
Ако класът е силен и състезанието отнеме
по-малко време, може да се даде допълнителна
работа.
Учителят трябва да прецени кога и как ще
обяви резултата от състезанието.
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Аз успях!

1 Пресметни.
25 000 + 12 000
75 000 – 34 000
265 134 + 21 205
543 683 – 42 541

1 Пресметни.
34 000 + 13 000
67 000 – 25 000
352 243 + 23 104
748 573 – 35 462

2 Пресметни.
а) (478 561 – 470 341) + 1201
б) 76 184 – 732:4
в) (35 642 – 35 120):9
г) 6.163 + 12 001

2 Пресметни.
а) (763 658 – 450 341) + 4051
б) 85 278 – 624:4
в) (15 325 – 15 025):3
г) 5.186 + 28 007

3 Намери неизвестните умалители.
3200 – ? = 2100
65 950 – ? = 60 000 + 35.6

3 Намери неизвестните умалители.
2400 – ? = 2100
85 740 – ? = 80 000 + 25.8

4 В складова база доставили 2200 кг ябъл- 4 В магазин продали мъжки обувки за
ки и още 5 контейнера по 106 кг круши.
1100 лв. и 8 чифта дамски обувки по
Колко килограма плодове са доставили
105 лв. Колко лева са получили от пров склада?
дажбите?

5 Измери ъглите и запиши градусните им
мерки.
A

O

K

B

O

M
L

O

N

6 Начертай окръжност с радиус 5 см.

–

5 Измери ъглите и запиши градусните им
мерки.
C

E

O

D

P

O

F

O

Q

6 Начертай окръжност с радиус 4 см.
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Работа в учебната тетрадка № 1
В учебната тетрадка са включени 5 задачи,
които са еднотипни с тези от учебника.
Задачите са подходящи за домашна работа.
За ученици със затруднения: решават определени от учителя задачи според нивото на знанията; е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.
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Урок 39
ПРАВОЪГЪЛЕН
ПАРАЛЕЛЕПИПЕД. КУБ
Вид на урока – за нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се усвоят
от учениците знания за геометричните тела правоъгълен паралелепипед и куб.
Очаквани резултати
Учениците да:
• усвоят знания за геометричните тела правоъгълен паралелепипед и куб на равнище
разпознаване
• усвоят елементите на геометричните тела
правоъгълен паралелепипед и куб – стени, ръбове, върхове
• формират умения за откриването на предмети с форма на правоъгълен паралелепипед и куб
в заобикалящата среда
• се поставят в експериментална ситуация за
преброяване на елементите (стени, ръбове, върхове) на правоъгълен паралелепипед и куб, както и да се изследва дължината на ръбовете им
• развиват уменията си за пространствено мислене и пространствена ориентация.
Методи на преподаване и учене – наблюдение, сравнение, аналогия, анализиране, синтезиране.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 1, приложение към учебна
тетрадка № 1 (развивки на правоъгълен паралелепипед и куб), табло, чертожна линия или
триъгълник, реални предмети с форма на правоъгълен паралелепипед и на куб, модели на правоъгълни паралелепипеди и кубове.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Новото знание е поместено в полето преди зад. 1. Учениците се поставят в проблемна
ситуация да определят какво е общото между
предметите на илюстрациите. Дава се наименованието на правоъгълния паралелепипед,
както и наименованията на основните му елементи – стени, ръбове и върхове. Използва се
и таблото към учебния комплект, както и предмети с форма на правоъгълен паралелепипед.
Зад. 1 повтаря основните характеристични
белези на понятието.
Зад. 2 за затвърдяване се новото знание.
Следва запознаване с геометричното тяло
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Правоъгълен паралелепипед. Куб

Какво е общото между предметите на илюстрациите?

Всеки от тях е
ограден само от
правоъгълници.

Тела с такава форма се наричат правоъгълни паралелепипеди.
Правоъгълниците (или квадратите)
се наричат стени на паралелепипеда.
стена
Страните на правоъгълниците се
връх
наричат ръбове, а върховете им –
върхове на паралелепипеда.
стена
За краткост казваме само паралелепипед.
ръб
ръб
1 Разгледай илюстрациите. Открий предмети с форма на паралелепипед.

2 Разгледай предмет с форма на паралелепипед (например кутия от чай) и отговори:
а) Колко върха има паралелепипедът? Колко ръба има паралелепипедът? Колко стени
има паралелепипедът?
б) Има ли паралелепипедът равни ръбове?
Правоъгълен паралелепипед, на който всички стени са
квадрати, се нарича куб.
3 Кои предмети имат форма на куб?

4 Посочи предмети с форма на паралелепипед и на куб в класната ти стая, в дома ти, в
населеното място, където живееш.

–
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куб, който се определя чрез понятието правоъгълен паралелепипед (със стени квадрати).
Работи се с полето за нови знания и се коментира с учениците. Използва се табло и реални
предмети с форма на куб.
Зад. 3 и 4 са за затвърдяване на новото знание за геометричните тела чрез откриването на
предмети от илюстрацията.
Работа в учебната тетрадка № 1
Задачите са подходящи за урочна и домашна
работа.
Изработването на модели на правоъгълен
паралелепипед и куб от приложението към
тетрадката се организира по преценка на учителя.
За ученици със затруднения: работа с предмети с форма на правоъгълен паралелепипед и
куб, модели на правоъгълен паралелепипед и
куб, е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа: зад.
4 – учебна тетрадка.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 46
СЪБИРАНЕ С ПОВЕЧЕ
ОТ ДВЕ ПРЕМИНАВАНИЯ
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Събиране с повече
от две преминавания

1 Вярно ли е, че:
18 стот. = 1 хил. + 8 стот.
17 десетохил. = 1 стохил. + 7 десетохил.

13 хил. = 1 десетохил. + 3 хил.
19 стохил. = 1 стохил. + 9 хил.?

2 През 2017 г. 25 178 туристи от Словения и 56 739 туристи от Швеция са посетили България. Колко туристи общо от Словения и Швеция са посетили България през 2017 г.?

Вид на урока – за нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се усвои от
учениците събиране на многоцифрени числа с
повече от две преминавания.
Очаквани резултати
Учениците да:
• усвоят алгоритъма за събиране на многоцифрени числа с повече от две преминавания
• затвърдят знанията и уменията си за правилно подреждане на събираемите
• усъвършенстват знанията и уменията си за
събиране в случаите, когато се получават повече от 1 редна единица наум
• усъвършенстват уменията си за работа със
съставни текстови задачи
• затвърдят и приложат знанията си за намиране на неизвестно умаляемо и неизвестен умалител
• затвърдят знанията си за геометричното
тяло куб.
Методи на преподаване и учене: наблюдение, сравнение, аналогия, анализиране, синтезиране.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 1, картон за многократна
употреба, чертожна линия.

Зад. 6 – затвърдяват се знанията за куб, усъвършенстват се уменията за пространствена ориентация и пространствено мислене чрез преброяване
на видими и невидими кубчета във фигура.

Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 – със задачата се актуализират знанията за представянето на многоцифрените числа
като сбор от редните им единици.
Зад. 2 е предназначена за представяне на новото знание – събиране с повече от две преминавания. Работи се с полето за нови знания и се
коментират поетапно редовете, при които има
преминаване. Припомня се, че не трябва да се
пропуска при необходимост да се отбелязва преходът в по-високия ред с изписване на редните
единици наум.
Зад. 3 е за начално затвърдяване на новото
знание. Учениците преписват в тетрадките си
примерите, като следват показания образец.
Зад. 4 е за затвърдяване на новия алгоритъм
при намиране на сборове от три събираеми. Коментира се образецът в учебника.
Зад. 5 – учениците затвърдяват наименованията на компонентите.

Работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 е за затвърдяване на новото знание
чрез откриване и поправяне на грешки в сборове. Включени са типични грешки, допускани от
учениците. Подходяща за урочна и домашна работа.
Зад. 2 е подходяща за домашна работа.
Зад. 3 е подходяща за урочна и домашна работа.
Зад. 4 е подходяща за урочна работа. Работа със
съставна текстова задача в косвена форма. Добре
е да се направи анализ. Учителят изисква от учениците да направят чертеж и запис на решението.
За ученици със затруднения: работа с картон за многократна употреба и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа: зад.
6 от учебника, зад. 4 от учебна тетрадка № 1.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Решение. 25 178 + 56 739 = ? 10 ед. = 1 дес., 10 дес. = 1 стот. 10 хил. = 1 десетохил.
стохил.
+

десетохил.

хил. стот.

2

дес.

ед.

7

8

Записва се:
1

5

1

+

5

6

7

3

9

7

11

8

10

17

8

1

9

1

7

11

25 178
56 739
81 917

При събиране на
многоцифрени
числа има случаи
с повече от три
преминавания.

Отг. 81 917 туристи
3 Пресметни сборовете.
2894 + 8467
6617 + 3474
4295 + 705
57 216 + 9875
4 Пресметни.
6284 + 2678 + 869
987 + 4987 + 1987
108 + 9583 + 5097

2849 + 44 151
45 528 + 87 552

1284 + 289 + 6576
698 + 2764 + 3777
1356 + 2899 + 4598

2894 + 8467 = 11 361

6284 + 2678 + 869 =
= 9831

1 1 11

2 894
8 467
11 361

+

1 22

6284
+ 2678
869
9831

5 а) Първото събираемо е 5869, а второто събираемо е със 754 по-голямо. Намери сбора.
б) Намери сбора, ако първото събираемо е равно на произведението на числата 126 и
7, а второто събираемо е 8882.
в) Намери сбора на четири числа, ако първото число е 9357, а всяко следващо число е
със 198 по-голямо от предходното.
6 От колко еднакви по големина кубчета е съставена фигурата?

–
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–
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Урок 48
ИЗВАЖДАНЕ С ПОВЕЧЕ
ОТ ДВЕ ПРЕМИНАВАНИЯ
Вид на урока – за нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се усвоят
случаите на изваждане на многоцифрени числа с
повече от две преминавания.
Очаквани резултати
Учениците да:
• усвоят алгоритъм за изваждане на многоцифрени числа с повече от две преминавания
• си изградят навик за проверка верността на
изваждането чрез събиране
• затвърдят знанията си за намиране на неизвестно събираемо
• усъвършенстват уменията си за решаване
на съставни текстови задачи
• затвърдят знанията си за намиране на неизвестно събираемо и неизвестен умалител.
Методи на преподаване и учене – наблюдение, сравнение, аналогия.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 1, картон за многократна
употреба, табло.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 е предвидена за актуализация на знанията за състава на многоцифрените числа като
сбор от редните им единици.
Зад. 2 – новото знание се въвежда, като се използва текстова задача и се работи с полето за
нови знания. Учителят обяснява, че изваждането
от многоцифрени числа се извършва така, както
изваждането от трицифрени числа и от числото
1000. Когато се налага да се заемат единици от
по-висок ред и да се раздробяват на по-нискоразредни единици, се поставя точка над тях. Обсъжда се съставът на умаляемото и умалителя
като сбор от редните им единици. Обръща се
внимание на учениците, че за да се извърши изваждането, е необходимо да се използват равенствата: 1 дес. = 10 ед., 4 хил. = 3 хил. + 9 стот. +
10 ед. Умаляемото 4013 представяме като 3 хил.
+ 9 стот. + 10 дес. + 13 ед. Редните единици във
всеки ред на умаляемото са повече от съответните редни единици на умалителя и изваждането
е възможно. В случая се извършва изваждане с
три преминавания.
Важно е учениците да поддържат навика за
74

48

Изваждане с повече
от две преминавания

1 Сравни.
10 000 и 9 хил. + 10 стот.
10 000 и 9 хил. + 9 стот. + 10 дес.
1 000 000 и 9 стохил. + 9 десетохил. + 10 хил.
2 От зрителите на европейско състезание по фигурно пързаляне 4013 били жени, а мъжете били с 1829 по-малко. Колко от зрителите били мъже?
Решение. 4013 – 1829 =?
хил. стот.

–

дес.

ед.

3

9

10

13

4

0

1

3

•

•

•

1

8

2

9

2

1

8

4

1 дес. = 10 ед.
4 хил. = 3 хил. + 9 стот. + 10 дес.
Записва се:
Пр.:
–

•• •

111

4013
1829
2184

+

2184
1829
4013

При изваждане
на многоцифрени
числа може да
има и случаи с
повечe от три
преминавания.

Отг. 2184 мъже
3 Марин и Виктория пресмятат разликата 67 215 – 53 529.
Кой е пресметнал вярно?

–

• ••

67 215
53 529
13 686

–

• ••

67 215
53 529
13 696

4 Пресметни разликите и направи проверка.
12 324 – 8568
5476 – 3598
58 086 – 29 627
60 000 – 15 763

12 324 – 8568 = 3756

•• • •

1 1 11

12 324 Пр. 3 756
+
–
8 568
8 568
12 324
3 756

5 Състави, запиши и реши текстова задача.
Почистване улиците на града
при зимни условия – 673 520 лв.
Коледна украса на града – с 597 634 лв.
по-малко от

?

Посрещане на Нова година на площада на
града – с 19 927 лв. по-малко от

–

63

–

проверка на верността на извършеното изваждане чрез събиране.
Зад. 3 – първичното затвърдяване на новото
знание се предвижда чрез поставяне на учениците в проблемна ситуация да преценят кое от
двете деца е пресметнало вярно разликата. В
пресмятанията на Виктория е включена типична
грешка, която допускат учениците при изваждане с преминаване. Пресмятанията на двамата
ученици се обсъждат с учениците.
Зад. 4 включва затвърдяване на новото знание.
Използва предложения образец. Включени са случаи, при които най-често се допускат грешки.
Зад. 5 – затвърдяване на новото знание и решаване на съставни текстови задачи.
Работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1, 2 и 3 са подходящи за домашна работа.
За ученици със затруднения: работа с картон за многократна употреба и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа: зад.
5 от учебника.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 49
УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока – за затвърдяване на знанията
и формиране на умения.
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят знанията за изваждане на многоцифрени
числа с повече от две преминавания.
Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят знанията си за изваждане от многоцифрени числа с повече от две преминавания
• затвърдят знанията си за проверка на изваждането чрез събиране
• затвърдят знанията и да формират умения
за правилно пресмятане стойностите на числови
изрази и за ред на аритметичните действия
• затвърдят знанията си за наименованията на
компонентите и резултатите при четирите аритметични действия
• формират умения за правилно записване и
пресмятане на изрази в задачи от вида математическа диктовка
• затвърдят и усъвършенстват знанията и
уменията си за съставяне и решаване на съставни текстови задачи в права и косвена форма
• затвърдят знанията си за намиране дължината на страна в триъгълник по дадени обиколка
и дължините на другите две страни
• затвърдят знанията и да усъвършенстват
уменията си за проследяване на измененията на
компонентите и резултатите при действие изваждане.
Методи на преподаване и учене – сравнение, аналогия, анализиране, синтезиране, моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 1, картон за многократна
употреба.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 – затвърдяват се знанията и се формират умения за правилно изваждане от многоцифрени числа.
Зад. 2 – затвърдяват се знанията за наименованието на компонентите и резултатите при четирите аритметични действия и се формират умения за
правилно записване и решаване на текстови задачи от вида математическа диктовка.
Зад. 3 – затвърдяват се знанията и се форми-
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Упражнение

1 Пресметни разликите.
6203 – 546
50 578 – 34 639
5606 – 3987

4000 – 3699
2604 – 1888
512 316 – 6802

10 312 – 6514
73 841 – 5966
93 526 – 15 388

2 а) От най-малкото петцифрено число извади разликата на числата 2640 и 296.
б) Към разликата на числата 3642 и 769 прибави най-голямото петцифрено число.
в) Към произведението на числата 307 и 3 прибави разликата на числата 12 923 и 8666.
г) От най-малкото шестцифрено число извади частното на числата 688 и 8. Прибави
към получената разлика най-голямото четирицифрено число.
3 За финансиране на бизнес директорът на фирма изтеглил заем от
40 000 лв. От тях похарчил 21 860 лв. за купуване на техника и материали за производството, които са с 5990 лв. повече от парите, които
употребил за наем на работни помещения и за заплати
на работниците. Колко лева са останали от изтегления заем?
4 Семейство Василеви имат спестовни влогове в банка. Господин Василев има влог от
18 013 лв., госпожа Василева има в спестовния си влог с 5948 лв. по-малко от парите
във влога на господин Василев, а синът им Борис има в спестовния си влог с 4301 лв.
по-малко от парите във влога на госпожа Василева.
а) Задай въпрос така, че задачата да се решава с две пресмятания. Запиши решението.
б) Измисли въпрос така, че задачата да се решава с три пресмятания. Запиши решението.
5 Триъгълник има обиколка 2117 мм. Едната му страна е 576 мм,
а втората страна е 725 мм. Колко милиметра е третата страна
576 мм
на триъгълника?
6 Открий липсващите цифри.
526 1
15 4
+
+
1 9 295
6 098
46 013
28 152

+

00 2 7
5 16
475 75

725 мм

?

7 Разгледайте илюстрацията.
Това са египетските пирамиди в Гиза – поглед отгоре.
Те са гробници на египетските фараони.
а) Колко са най-малките пирамиди?
б) Проучете коя е най-голямата пирамида и какви
любопитни факти са свързани с нея.
в) Пирамидите са единственото от Седемте чудеса на
света, запазено до днес. През 1979 г. целият некропол
е обявен от ЮНЕСКО за част от световното културно наследство. Колко години са минали от тогава?

–
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рат умения за работа с текстова задача в косвена
форма.
Зад. 4 – усъвършенстват се уменията за решаване на текстови задачи.
Зад. 5 – се решава, като се работи с предоставения чертеж.
Зад. 6 – при откриване на липсващите цифри
се затвърдяват и усъвършенстват знанията за
обратимостта на аритметичните действия.
Зад. 7 провокира учениците да извършат проучвателна дейност и да обогатят математическата и общата си култура.
Работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1, 2, 5 и 6 са подходящи за урочна и за
домашна работа.
Зад. 3 и 4 е добре да се решават в клас.
За ученици със затруднения: работа с картона за многократна употреба и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа: зад.
6 и зад. 7 от учебника.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.
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Урок 52
СЪСТАВЯНЕ НА ТЕКСТОВИ
ЗАДАЧИ В ПРАВА
И В КОСВЕНА ФОРМА

52

Съставяне на текстови задачи
в права и в косвена форма

1 Данните на схемата се отнасят за населението на Великобритания, Италия и Франция. Като я използваш, състави и реши
текстова задача в права и косвена форма.
Великобритания

66 238 000

5 754 000

Италия

Вид на урока – за нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се усвои
от учениците съставяне и решаване на текстова
задача в права и в косвена форма по съкратен
запис, по данни и по сюжетни илюстрации.
Очаквани резултати
Учениците да:
• се запознаят с различни видове съкратени
записи на съставни текстови задачи в права и в
косвена форма
• усвоят съставяне и решаване на текстова задача в права и в косвена форма по даден съкратен запис, по данни и по сюжетни илюстрации
• усвоят умения за довършване и записване
решението на текстова задача по дадена сюжетна илюстрация
• усъвършенстват уменията си за съставяне и
решаване на текстови задачи в права и в косвена
форма по данни от таблица.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, обобщение, аналогия,
анализ, синтез, сравнение, моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 1.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 се решава, като се коментира с учениците съкратеният запис и се задават въпроси,
за да може учителят да насочи учениците как да
се ориентират за броя на населението по държави. Коментира се и даденият образец, както
и решението. За самостоятелна работа на учениците остава по-лесният вариант за съставяне
на текстова задача в права форма и записване на
решението ѝ.
Зад. 2 предлага схематичен съкратен запис на
текстова задача в косвена форма с включени данни. Учителят насочва учениците да съставят и запишат задачата, използвайки съкратения запис.
Зад. 3 – учениците разглеждат данните, а учителят ги насочва с подходящи въпроси в процеса
на съставяне на текстови задачи в права и в косвена форма.
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?

6 738 000

Франция

Франция

Решение
Населението на Великобритания е 66 238 000. То е с 5 754 000
души повече от населението на Италия. Населението на Франция е с 6 738 000 души повече от населението на Италия. Колко
души общо живеят в тези европейски страни?

Великобритания

66 238 000 – 5 754 000 = 60 484 000 (души в Италия)
60 484 000 + 6 738 000 = 67 222 000 (души във Франция)
66 238 000 + 60 484 000 + 67 222 000 = 193 944 000 (души общо)
Отг. 193 944 000 души общо

Италия

2 Състави и реши текстова задача по съкратения запис.
Жителите на област Стара Загора – 230 078. Колко общо са
жителите на областите
Те са със 165 410 по-малко от жителите
Пловдив, Варна
на област Варна и с 275 232 по-малко от
и Стара Загора?
жителите на област Пловдив.

Япония

3 Състави и реши текстови задачи, като използваш данните
за годишните посещения на комплексите „Дисниленд“ в Токио,
Париж и Хонконг.
Токио (Япония)
18 000 000

Париж (Франция)
15 000 000

4 Като използваш илюстрациите, довърши,
запиши и реши задачата в тетрадката си.

Хонконг (Китай)
11 000 000
с 989 лв. по-скъп
от бюрото

с 14 лв. по-скъп
от бюрото

Бащата на Васко купува компютър, бюро
и стол за детската стая. Бюрото струва
77 лв. и е с лв. по-евтино от стола.
Компютърът е от бюрото. Колко...
77 лв.

–
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Зад. 4 изисква, като се използват сюжетните
илюстрации, да се довърши текстовата задача
в косвена форма и да се запише решението ѝ в
тетрадката. Съществуват различни варианти за
въпроси към съставеното условие.
Работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 – изисква се запис на решенията на съставените задачи. Подходяща е за урочна работа.
Зад. 2 и 3 са подходящи за домашна работа.
Задължително е учителят да провери домашната работа в следващия урок и да направи съответните коментари.
За ученици със затруднения: работа с материали за индивидуална работа и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа: зад.
3. и зад. 4 от учебника.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 54
ВЕЧЕ ЗНАМ
Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят и систематизират знанията от тема „Събиране и изваждане на многоцифрени числа с
преминаване“.
Очаквани резултати:
Учениците да:
• знаят алгоритмите за събиране и изваждане
на многоцифрени числа с преминаване
• пресмятат правилно стойностите на числови
изрази, като спазват реда на действията
• намират неизвестно умаляемо, умалител,
събираемо
• познават геометричните тела правоъгълен
паралелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндър,
кълбо, както и елементите на куба и правоъгълния паралелепипед
• обобщят и систематизират знанията и уменията си за решаване на съставни текстови задачи в права и косвена форма
• развият уменията си за съставяне на текстови задачи по даден израз.
Методи на преподаване и учене – обобщение, конкретизация, анализиране, синтезиране,
моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 1.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 – обобщава се изученото за събиране на
числата над 1000.
Зад. 2 е от тип математическа диктовка. Ако
учителят прецени, че съставянето на числовия
израз ще затрудни повече ученици, може да проведе с целия клас анализ на задачата. След това
може един от учениците да запише израза на
класната дъска, а всеки да пресмята израза самостоятелно.
Зад. 3 – обобщават се и се систематизират
знанията за намиране на неизвестно умаляемо,
умалител, събираемо.
Зад. 4 е съставна текстова задача в косвена
форма. С целия клас може да се направи анализ
и след това учениците да извършат самостоятелно пресмятанията. Проверката на резултатите е фронтална.
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Вече знам

1 Пресметни.
5983 + 13 104
6427 – 3913

25 067 + 37 573
87 137 – 85 142

3564 + 2953
7218 – 5364

52 386 + 28 624
30 621 – 28 943

2 а) От числото 7826 извади сбора на 5196 и 180.
б) Към разликата на числата 5623 и 2476 прибави половинката на 764.
в) От сбора на числата 1524 и 3476 извади произведението на числата 79.4.
г) Към разликата на числата 1986 и 724 прибави частното на числата 721 и 7.
д) Едното събираемо е 164 500, а другото събираемо е 7 пъти по-голямо от числото
113. Намери сбора.
е) Към частното на числата 642 и 6 прибави разликата на числата 2310 и 1470.
3 Намери неизвестните числа.
? – 176 = 5824
? + 582 = 6100

25 145 – ? = 764

4 Разстоянието от София до Берлин по въздух е 1318 км и е с
424 км по-голямо от разстоянието от София до Рим. Разстоянието от Рим до Лондон е 1433 км и е с 502 км по-голямо от
разстоянието от Берлин до Лондон. Кой маршрут е по-дълъг,
София – Рим – Лондон или София – Берлин – Лондон?
5 Състави задача, която може да се реши с израза
2400 лв. – (4.243 лв. + 3.307 лв.).
6 Запиши в тетрадката си наименованията на геометричните тела.
а)
б)
в)
г)
д)

5м

7 а) Като използвате данните от чертежа,
намерете обиколките на оцветените
правоъгълници.
б) Кои два от оцветените правоъгълници
имат равни обиколки?

7м
B
А

10 м
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3м
3м
5м

C
15 м

–

е)

5м

–

Зад. 5 е творческа задача за развиване на уменията за съставяне на текстови задачи по даден
израз.
Зад. 6 е за поддържане на умението да разпознават и назовават геометричните тела правоъгълен паралелепипед, куб, пирамида, конус,
цилиндър, кълбо.
Зад. 7 е предвидена за колективна работа.
Развива се умението за извличане на данни от
чертеж и за използването им при пресмятане на
обиколки на правоъгълници.
Работа в учебната тетрадка № 1
Задачите от учебната тетрадка са подходящи
за домашна работа.
За ученици със затруднения: е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 7
от учебника.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.
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Урок 55
МОГА ЛИ САМ?
Вид на урока – за проверка и оценка на знанията (междинна диагностика).
Дидактическа цел на урока: Да се измерят
чрез тест и да се оценят постиженията на учениците за усвоеното учебно съдържание в темите:
„Числата над 1000“, „Събиране и изваждане на
многоцифрени числа без преминаване“, „Събиране и изваждане на многоцифрени числа с преминаване“. Диагностиката е текуща. Формата за
теста е индивидуална. Време за изпълнение на
теста – 40 минути.
В приложенията в края на книгата за учителя предоставяме примерни варианти на теста
за две групи. Тестовете са аналогични на този,
включен в учебника, и следва да се оценяват по
същия начин.
За учениците със СОП предлагаме работен
лист.
Учебно-методически ресурси – тест
Насоки за организиране на учебната среда
Насоки за работа с теста
Зад. 1 измерва знанията за позиционното значение на цифрите в числото.
Всяка вярно решена подточка се оценява с 1 т.
Максимален брой – 6 т.
Зад. 2 измерва знанията за сравняване на
многоцифрените числа. Максимален брой – 2 т.
Зад. 3 измерва знанията за събиране и изваждане на многоцифрените числа с преминаване.
Всеки вярно решен пример се оценява с 1 т.
Максимален брой – 6 т.
Зад. 4 измерва знанията за пресмятане на
числови изрази и спазване на реда за извършване
на действията. За всеки числов израз – 1 т.; за вярно пресмятане – общо 3 т. Максимален брой – 9 т.
Зад. 5 измерва знанията за намиране на неизвестно число. За всеки пример – 1 т. за правилно
прилагане на правилото за намиране на неизвестното умаляемо и 1 т. за вярно пресмятане,
общо 2 т. Максимален брой – 6 т.
Зад. 6 измерва знанията и уменията на учениците за решаване на съставни текстови задачи с
три пресмятания. За вярно записано и пресметнато първо пресмятане – 1 т., за вярно записано
и пресметнато второ пресмятане – 2 т., за вярно
записано и пресметнато трето пресмятане – 2 т.
Максимален брой – 5 т.
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Мога ли сам?

1 Какво показва цифрата 7 в числата:

а) 21 570;
г) 700 506;

б) 15 700;
д) 72 406

в) 54 007;
е) 37 504?

6 т.

2 Запиши в тетрадката си кое от числата 51 021; 20 400; 6847;

21 040; 6784; 5874 е най-малко и кое е най-голямо.

3 Пресметни.
82 324 + 2402
67 587 – 60 321

+

7298
5433

+

12 458
542

–

10 000
2 643

–

40 540
7 263

4 а) (51 735 + 8265) – (20 613 – 783);
б) 448:7 + 1098;
в) (75 062 – 7853) + (4086 + 37 520).

6 т.

9 т.

5 Намери неизвестното число.
? – 604 = 3246
? + 582 = 4105

72 068 – ? = 582

6 Във фирма за производство на облекло за един месец произвели дамски, мъжки и детски облекла за 3578 лв. Стойността
на дамските облекла била 1199 лв. Стойността на детските
облекла била с 400 лв. по-малка.
Колко лева е била стойността на мъжките облекла?
7 Определи вида на геометричните тела.
а)
б)
в)

д)

2 т.

6 т.

5 т.

г)

е)

6 т.

Общ брой точки:

–
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40 т.

–

Зад. 7 – измерва знанията за разпознаване на
изучените геометрични тела. За всяко вярно записано наименование на геометрично тяло – 1 т.
Максимален брой – 6 т.
Общо за целия тест максималният брой точки
е 40.
Скала за трансформиране на постиженията
от точки в равнища на качествена оценка:
Първо равнище: от 0 до 20 т. – ученикът има
сериозни пропуски.
Второ равнище: от 21 до 30 т. – ученикът се
справя добре, но може повече.
Трето равнище: от 31 до 40 т. – ученикът се
справя отлично.
Работа в учебната тетрадка № 1
В учебната тетрадка са включени три задачи,
които се разглеждат и решават по усмотрение на
учителя. Могат да се решават при подготовката
за теста, както и да се дадат за изпълнение на
учениците, които се справят по-бързо с теста.

Урок 62

Урок 62

Урок 58
ЛИЦЕ НА ПРАВОЪГЪЛНИК
Вид на урока – за нови знания.
Дидактическа цел на урока: Формиране на
понятието лице на правоъгълник. Запознаване
на учениците с новите мерни единици за измерване на лице.
Очаквани резултати
Учениците да:
• разбират какво представлява лицето на правоъгълник – броят на единичните квадратчета,
с които може да се покрие даден правоъгълник
• познават основните мерни единици за измерване на лице.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, наблюдение, експеримент, аналогия.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 1, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Урокът може да започне с актуализиране на
знанията за измерване на дължина на отсечка с
въпроси от типа: „Какво означава дължината на
отсечка да е 6 см или 13 дм?“ „Какво означава дължината на квадрат да е 2 см или 10 см?“.
След това трябва да се премине към колективна
работа с учениците по зад. 1. За удобство може
да се използват и възможностите на е-учебника.
Работа в учебника
Зад. 1 е предвидена за въвеждане на новото понятие – лице на правоъгълник, и на новата мерна
единица. Трябва опитно да се установи (с преброяване) с колко квадратчета може да се покрие всяка
от фигурите. След това трябва да се въведат новата
мерна единица (квадратен сантиметър) и записът
ѝ. Въвежда се новото понятие лице на фигура и е
добре да се направи аналогия с познато вече понятие – дължина на отсечка. И в двата случая става
дума за намиране на необходимия брой единични
отсечки. Целесъобразно е учениците да запишат в
тетрадките си лицето на всяка от фигурите.
Зад. 2 е подходяща за първоначално затвърдяване на понятието лице на правоъгълник. Един
от примерите се решава колективно и учениците
записват лицето, а след това по останалите два
учениците работят самостоятелно.
След първоначалното затвърдяване се въвеждат и останалите мерни единици за лице. Целесъобразно е да се използват възможностите

1 см
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1 кв. мм

Лице на правоъгълник

Нам

1 Всяко квадратче от мрежата е с дължина на страната 1 см.
Колко квадратчета покриват всяка от оцветените фигури?

1 Преброй ква
на всяка от ф

1 кв. мм

Урок 63

2 Намери лиц

Решение. П
7 колони ква
Широчината
по 4 квадрат
Тогава лице
Урок 63 S
Записваме

1 см
Зеленият правоъгълник се покрива с 8 квадратчета.
Жълтият квадрат се покрива с 9 квадратчета.
Розовият правоъгълник се покрива с 12 квадратчета.
Квадрат със страна 1 см се нарича квадратен сантиметър.
Записва се 1 кв. см.
Числото, което показва колко квадратчета покриват един
правоъгълник, се нарича лице на правоъгълника.
Лицето на зеления правоъгълник е 8 кв. см, на жълтия квадрат – 9 кв. см,
а на розовия правоъгълник – 12 кв. см.
Оранжевата фигура се покрива от 9 квадратчета и има лице 9 кв. см. Урок 62
Запиши в тетрадката си лицето на лилавата фигура.
D
2 Дължината на страната на квадратче от
мрежата е 1 см. Преброй квадратчетата и
запиши лицето на всеки от правоъгълниците.
Решение. Квадратът ABCD се покрива от
16 квадратчета. Затова лицето на квадрата
A
ABCD e 16 кв. см.
Запиши в тетрадката си лицата на правоъгълниците EFGH и KLMN.
1 см

C N

C

B

D

G

E

1 см
F

A

5 Правоъгъле
Намери лиц

Решение. Л

1 кв. мм

Когато търси
мата „площ“

Лицето на зе

3 Открий правилото и запиши следващите три числа в редицата
1, 3, 9, 27, , , .
74

K

1 смстра
4 Измери
а) в сантиме

L
H

Квадрат със страна 1 мм се нарича квадратен милиметър – 1 кв. мм.
Квадрат със страна 1 дм се нарича квадратен дециметър – 1 кв. дм.
Квадрат със страна 1 м се нарича квадратен метър – 1 кв. м.
Квадрат със страна 1 км се нарича квадратен километър – 1 кв. км.

–

Лицето на п
N
като умнож

3 Намери лиц
а) 12 см и 7

A
M

K
B

1 см
D

6 Класната ст

–
Урок 63

на е-учебника, за да се демонстрират връзките
между различните мерни единици.
Работа в учебната тетрадка № 1
C
D
N
Зад. 1, 2 и 3 са упражнения за първоначално
затвърдяване на понятието лице, за намирането
A
B
K
на лице чрез броене на квадратчета и за
записване. Части от тях могат да се дадат и за домашна
работа.
Зад. 4 е малко по-сложна задача и изисква
по-добро разбиране на понятието. Може да се
използва и за групова работа.
За ученици със затруднения: задачи от
учебна тетрадка № 1 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа: зад.
4 от учебна тетрадка № 1.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.
1 см
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M

H
E

L

Урок 62

Урок 62
1 см

Урок 59
НАМИРАНЕ ЛИЦЕ
НА ПРАВОЪГЪЛНИК
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и запиши лицето 1cm
1 Преброй квадратчетата
1 см
на всяка от фигурите. Как най-лесно става това?
1 см

А

Насоки за организиране на учебната среда
Целесъобразно е урокът да започне с колективна работа по зад. 1. Учителят трябва да насочи учениците към възможността броенето на
квадратчетата за някои фигури (правоъгълниците) да се извърши по-лесно, като се броят редовете и колоните и получените числа се умножат.
Работа в учебника
Зад. 1 е за колективна работа с класа, подходяща за насочване към правилото за намиране
на лице на правоъгълник.
Зад. 2 се разглежда с цел получаване на правилото за намиране на лицето на правоъгълник
по дадени дължини на страните. Разработва се
колективно с класа. Подходящо е да се използват и възможностите, които предоставя е-учебникът. Важно е да се обърне внимание на начина
на записване на решението.
Зад. 3 е подходяща за първоначално затвърдяване. Учениците работят самостоятелно.
Фронтална проверка. Необходимо е учителят да
проследи как учениците записват решението.
Зад. 4 е за затвърдяване на правилото, но с
допълнителното задание първо да се намерят
дължините на страните на правоъгълниците.
Първият пример се разработва колективно с
класа, като отново се обръща внимание на пълния запис на решението. По останалите два примера учениците работят самостоятелно.
Зад. 5. Разработва се колективно с класа.
Трябва да се въведе новият термин площ и новата мерна единица декар.
80

L
G
B
За правоъгълника A е лесно –
има E
3 реда и 5 колони.FЛицето
е 3.5 = 15 кв. см.
За фигураDB обаче, трябва
C N да
броя.

A

B

Урок 63

A

K

C
B

A

2 Намери лицето на правоъгълник с дължина 7 см и широчина 4 см.
1cm
Решение. Понеже дължината е 7 см, има
7 колони квадратчета със страна 1 см.
Широчината е 4 см и във всяка колона има
по 4 квадратчета със страна 1 см.
Тогава лицето е 7.4 = 28 кв. см.
Урок 63 S
= 7.4 = 28, SABCD = 28 кв. см.
Записваме
ABCD

1 см
D

M

K
Намиране лице на правоъгълник
H

1 кв. мм

Вид на урока – за нови знания.
Дидактическа цел на урока: Откриване на
правилото за намиране на лице на правоъгълник.
Очаквани резултати
Учениците да:
• разберат как се получава правилото за намиране на лице на правоъгълник
• формират първоначални умения за използване на правилото.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, наблюдение, самостоятелна работа.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 1, е-учебник.

CN

D
1 кв. мм

D

A

3 Намери лицето на правоъгълник с дължини на страните:
E б) 15 мм и 9 мм;
а) 12 см и 7 см;
в) F
23 м и 8 м.
K

7 см

A

B

N

K

M

E

F

B

D
Запомни! Те
трябва да са
измерени с една
и съща мерна
единица.

L

C

L
G

C

A

1 смстраните на правоъгълника и намери лицето му.
4 Измери
а) в сантиметри;
б) в сантиметри;
в) в милиметри.
D

H

4 см

Лицето на правоъгълник намираме,
C
N
M
като умножим дължината
и широчината му.G
H

B

M

H

G

E

F

L

C
4 см
7 см

B

AB = 3 см, BC = 2 см,
SABCD = 3.2 = 6
SABCD = 6 кв. см.

5 Правоъгълен земен участък има дължина 1000 м и широчина 8 м.
Намери лицето (площта) на участъка.
Решение. Лицето на участъка е 8000 кв. м, защото 1000.8 = 8000.
Когато търсим лица на дворове, градини, ниви, стаи, зали, вместо лице се употребява думата „площ“. Площта на по-големи земни участъци най-често се измерва в декари (дка).
1 дка = 1000 кв. м.
Лицето на земния участък е 8 дка.
6 Класната стая има дължина 9 м и широчина 6 м. Намери площта ѝ.

–

75

–

Зад. 6. Подходяща за самостоятелна работа
или за домашна работа.
Работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 е за затвърдяване на правилото за намиране на лице на правоъгълник по дадени дължини на страните.
Зад. 2 е за затвърдяване на правилото за намиране на лице на правоъгълник по даден чертеж и данни за дължините на страните.
Зад. 3 и 4 са за самостоятелна работа за намиране на площ на помещения и земни участъци.
Зад. 5 – целесъобразно е първата подточка да се
разработи колективно с учениците. Това е първата
обратна задача за лице на правоъгълник. Трябва
да се обърне внимание и на използването на готовия чертеж. Целта е учениците да разбират как
се използва готов геометричен чертеж и впоследствие да могат сами да правят такъв чертеж.
За домашна работа могат да се дадат части от
нерешените задачи от учебната тетрадка.
За ученици със затруднения: задачи от
учебна тетрадка № 1 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 63
Упражнение
УМНОЖЕНИЕ
С ЕДНО
ПРЕМИНАВАНЕ
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1 Пресметни.
27.2

1 Пресметни устно.
20 000

3000

100 000

.3

22 321

33 000

200 000

.2

Умножение с едно преминаване

12 342
4214

Намери обиколката на равностранен триъгълник със страна:
Вид на2 урока
– за нови
знания. в) 32 322 дм.
а) 2000 м;
б) 300 000 мм;
Дидактическа
цел
на
урока:
Да се усвои алНамери
обиколката
на
квадрат
със
страна:
3
дм;
б) 1200 см;
мм.
горитъмът а)за20 000
писмено
умножение
нав) 2212
многоциф4 Пресметни по лесен за теб начин.
рени числа (2100
с едноцифрени
едно преминаване.
+ 1000).3
36 000.2с
– 4000.2
(90 000 + 20 000).4
Пресметни
изразите.
5
Очаквани
резултати
4000.2 – 2938
13 000 – 3213.3
4.2012 + 1952
(15 937да:
+ 5.2000) – 937
7.3000 + (5000 – 1584)
4000.8 – (4732 + 1268)
Учениците
Хеликоптер
лети
на
височина
3320
м.
Тя
е
3
пъти
6 алгоритъм за писмено умножение на
• усвоят
по-малка от височината, на която лети самолет.
На каква височина лети самолетът?
многоцифрени
числа с едноцифрени с едно преПрез
2016 г. музеят Прадо в Мадрид е посетен от 3 000 000 души. Същата година
7
минаване Националната галерия в Лондон е посетена от 2 пъти повече посетители. Колко души
са посетили Националната галерия в Лондон през 2016 г.?
• умеят да
пилагат новия алгоритъм при решаване на задачи за намиране на неизвестно делимо
• умеят да прилагат алгоритъма при решаване
Националната
на текстовиПрадо,
задачи
Мадрид
галерия, Лондон
неизвестните числа. си за измерване на ъгли
8 Намери уменията
• затвърдят
? :3 = 200 000
? :2 = 44 232
? :4 = 1 202 112
? :5 = 11 111
с транспортир
9 Колко стени общо имат 9 куба и 7 паралелепипеда?
Реши задачата по два начина.
• усъвършенстват
уменията си за чертане на
ъгли по дадена градусна мярка.
Методи за преподаване и учене – анализ,
обяснение, беседа.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка, е-учебник, транспортир.

Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 е за актуализиране на уменията на
учениците за умножение на трицифрено с едноцифрено число с едно преминаване. Подходяща е за индивидуална самостоятелна работа,
но може да се решава при фронтална работа от
отделни ученици на дъската.
Зад. 2 е изходна текстова задача за въвеждане на новия алгоритъм. Специално се обръща
внимание, че умножението на многоцифрено с
едноцифрено число с едно преминаване става
по същия начин, както и умножението на трицифрени с едноцифрени числа.
Зад. 3 се решава самостоятелно в тетрадките.
В образеца е показано как да се реши първият
пример. Добре е да се подготвят 2 допълнителни
примера за по-бързо работещите ученици.
Зад. 4 е текстова задача в косвена форма. Дадени са две примерни решения, при едното е допусната типична грешка. Коментира се важно правило:
при умножение с преминаване първо умножаваме
и после прибавяме единиците наум.
Зад. 5 е текстова задача, подходяща за самостоятелна работа и индивидуална провер-

91.5

113.5

327.3

242.4

2 В магазин продали 4 лаптопа по 1310 лв.
Колко лева общо струват продадените лаптопи?
Решение. 4.1310 = 1310.4 = ?
хил. стот.

дес.

ед.

1

3

1

0

4

12

4

0

5

2

4

0

.4

Многоцифрени
числа умножаваме
с преминаване по
същия начин, по
който умножаваме
трицифрени числа.

Записва се:
1

1310.4
5240

Отг. 5240 лв.
3 Намери произведенията.
21 327.3
1621.4
84 234.2
312 212.4

14 232.3
26 434.2

31 100.7
1 311 001.6

4 Децата, които живеят в район „Младост“ в София,
са около 18 000. Те са 4 пъти по-малко от жителите на
района в трудоспособна възраст. Колко са жителите
на район „Младост“ в трудоспособна възраст?
Ники и Георги решили задачата така:
18 000.4 = 72 000

3

18 000.4 = 162 000

18 000.4
72 000

2

21 327.3 = 63 981 21 327.3
63 981

Забравих! Първо умножавам,
а после прибавям 3 наум.
3

18 000.4
162 000

5 Една кола, произведена през 2010 г., се продава за 13 800 лв. Същият модел кола, но
произведена през 2014 г., се продава 2 пъти по-скъпо. Колко лева струва колата, произведена през 2014 г.?
6 Измери големината на ъглите. Запиши в тетрадката си.
C

B
A

E

O

О

–
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ка. Аналитичен въпрос: Как ще намерим колко
струва колата, произведена през 2014 г.? По
преценка на учителя задачата може да се реши
и на дъската.
Зад. 6 е предвидена за самостоятелна работа.
Подходяща е за индивидуална проверка и индивидуална помощ при необходимост.
Работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 е предвидена за работа в клас след зад.
3 от учебника.
Зад. 2 и 3 са подходящи за домашна работа.
Зад. 4 е предвидена за работа в клас след зад. 6
от учебника.
За ученици със затруднения: зад. 3 и 4 от
учебната тетрадка.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл.
Задачи, подходящи за групова работа: зад.
4 от учебника.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.
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Урок 64
УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока – за затвърдяване на знанията
и за формиране на умения.
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и усъвършенстват знанията и уменията на
учениците за умножение на многоцифрени числа с едноцифрени с едно преминаване.
Очаквани резултати
Учениците да:
• усъвършенстват уменията си за умножение
на многоцифрени числа с едноцифрени с едно
преминаване
• развият умения за прилагане на алгоритъма
при решаване на съставни числови изрази и при
намиране на неизвестно делимо
• усъвършенстват уменията си за умножение
с едно преминаване при решаване на текстови
задачи и геометрични задачи
• актуализират знанията си за римски цифри
• дефинират обобщения за изменението на
резултата, когато се изменят компонентите при
действие умножение.
Методи за преподаване и учене – беседа,
анализ, обяснение, обобщение.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 е предвидена за общокласна писмена
самостоятелна работа.
Зад. 2 е предвидена за общокласна работа, но
може класът да се раздели на 3 групи и всяка
група да решава по един израз.
Зад. 3 е предвидена за самостоятелна работа, но
може класът да остане разделен на 3 групи. Всяка
група да реши по един от примерите, а четвъртият
да бъде за допълнителна самостоятелна работа за
по-бързо работещите ученици. След нея е подходящо да се реши зад. 2 от учебната тетрадка.
За учениците със затруднения е добре преди
решаването на следващите задачи да се актуализират чрез беседа правилата за намиране на
неизвестно делимо и неизвестен умалител.
Зад. 4 е подходяща за прилагане на рационално
смятане. Преди самостоятелно решаване на задачата е добре да се припомни разпределителното
свойство. След нея е подходящо да се даде групова
работа върху зад. 3 от учебната тетрадка.
82
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Упражнение

1 Намери произведенията.
431 322

81 312
7113

.3

251 332

63 210

5021
2 Пресметни изразите.
2.38 422 + 12 976

100 000 – 21 611.3

3 Намери неизвестното делимо.
? :2 = 4215
? :3 = 62 132

152 101.4 + 3.28 332
? :2 = 5243

4 Пресметни по лесен за теб начин.
1430.3 + 2570.3
262 400.2 – 242 400.2

? :4 = 620 120

9213.3 – 9213.2

5 За новото си жилище родителите на
Зорница купили 2 маси по 504 лв. и
8 еднакви стола. Платили общо 1832 лв.
а) Колко лева струва един стол?
б) Ще им стигнат ли 3000 лв., за да
си купят и диван, който струва с 1076 лв.
повече от цената на един стол?
6 Прочети през коя година са се случили двете забележителни събития – първият полет на човек в Космоса на Юрий Гагарин (на 12 април) и първият скок на човек от
Космоса на Феликс Баумгартнер (на 14 октомври). Запиши в тетрадката си с римски
цифри колко години са изминали от първото до второто историческо събитие.
MCMLXI

MMXII

Об. = ?

7 Равнобедрен триъгълник има бедро 623 мм и основа 383 мм.
Намери обиколката. Запиши решението с числов израз.

623 мм

623 мм

383 мм

–
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Зад. 5 – да се изисква използването на помощно поле за изчисленията.
Зад. 6 е за самостоятелна работа.
Зад. 7 е подходяща за самостоятелна работа и
за индивидуална проверка, но при затруднение
може да се направи общокласен анализ, като се
използва чертежът от учебника.
Работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 да се реши по време на урока след зад. 1
или след зад. 4.
Зад. 2 се решава след зад. 3 от учебника.
Може да се даде като допълнителна за по-бързо
работещите ученици.
Зад. 3 и 4 са подходящи за домашна работа.
Зад. 5 може да се реши след зад. 6 от учебника, но може и да се даде за домашна работа.
За ученици със затруднения: зад. 2 и 3 от
учебната тетрадка.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл.
Задачи, подходящи за групова работа: зад.
5 от учебника.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 67
УМНОЖЕНИЕ С ПОВЕЧЕ
ОТ ДВЕ ПРЕМИНАВАНИЯ
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Умножение с повече от две
преминавания

1 Пресметни.
57.4
134.5

68.9

247.3

198.8

2 В магазин продали 3 автомобила по 28 640 лв.
Колко лева са получили за трите автомобила?

Вид на урока – за нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се усвои от
учениците алгоритъм за писмено умножение на
многоцифрени числа с едноцифрени с повече от
две преминавания.
Очаквани резултати
Учениците да:
• усвоят алгоритъма за писмено умножение
на многоцифрени с едноцифрени числа с повече
от две преминавания
• затвърдят уменията си за рационално смятане
• усъвършенстват уменията си за намиране
обиколка на фигури в квадратна мрежа със зададена дължина на страната на едното квадратче,
различна от 1
• усъвършенстват уменията си за решаване
на съставни текстови задачи с 3 пресмятания от
покупко-продажба
• усъвършенстват уменията си за намиране
на неизвестно делимо
• да актуализират знанията си за геометричните тела.
Методи за преподаване и учене – беседа,
анализ, обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 – актуализират се знанията за умножение с две преминавания.
Зад. 2 се решава фронтално, като учителят
обяснява алгоритъма.
Зад. 3 се решава самостоятелно. При затруднение се ползва решеният пример образец. Подходящо е да се направи индивидуална
проверка и при установени грешки да се окаже
индивидуална помощ. Като допълнителна самостоятелна работа може да се даде зад. 1 от
УТ 2.
Зад. 4 е предвидена за общокласна работа.
Специално внимание се обръща на типичната
грешка при умножение с повече преминавания
– да не се забравят единиците наум.
Зад. 5 е за усъвършенстване уменията на
учениците за рационално смятане. Може да се
актуализира разпределителното свойство на

Решение. 3.28 640 = 28 640.3 = ?

десето- хил. стот.
хил.

дес.

ед.

2

8

6

4

0

6

24

18

12

0

8

5

9

2

0

Записва се:
Умножаваме с
повече преминавания по същия
начин, по който
умножаваме
трицифрени
числа.

21 1

.3

28 640.3
85 920

Отг. 85 920 лв.
3 Намери произведенията.
2957.8
5627.4
58 417.3
132 212.9

32 438.3
86 258.2

4 Ангел и Вeси умножават числата 3761 и 5.
Кой е допуснал грешка?
3761.5 = 18 805

5 Пресметни изразите.
1755.6 + 4645.6
1757.8 – 747.8

27 4 5

2957.8 = 23 656

134 045.7
1 217 045.6

2957.8
23 656

Забравих първите 3 наум.

1 33

13

3761.5 = 18 505

3761.5
18 805

12 340.4 + 11 460.4
17 466.5 – 9576.5

3761.5
18 505

953.7 + 837.7
11 534.3 – 6634.3

6 В магазин продали 4 телевизора
по 875 лв. и 7 лаптопа по 1236 лв.
Колко лева са получили за телевизорите
и лаптопите?
A

7 Всяко квадратче от мрежата
е с дължина на страната 2 см.
Намери:
а) обиколката на всяка от фигурите;
б) лицето на всяка от фигурите.

–

B

C

2 см
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действие умножение спрямо действие събиране
(и спрямо изваждане).
Зад. 6 – може да се постави изискване към учениците да запишат решението с един съставен
числов израз. При затруднения може да се направи
разбор на задачата чрез фронтална беседа: Как ще
намерим колко лева са получили от телевизорите?
Как ще намерим колко лева са получили от лаптопите? Как ще намерим колко лева са получили от
телевизорите и лаптопите?
Зад. 7 е подходяща за екипна работа – учениците да обсъждат решенията си и да си разпределят намирането на обиколките и намирането
на лицата на фигурите в мрежата.
Работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1, 3 и 4 са подходящи за домашна работа.
Зад. 2 може да се даде за самостоятелна работа в урока след зад. 5 или в края на учебния час.
За ученици със затруднения: учебник – зад.
1, 3 и 4 от УТ 2.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл.
Задачи, подходящи за групова работа:
учебник – зад. 5 и 7.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.
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Урок 68
УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока – за затвърдяване на знанията
и за формиране на умения.
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят знанията на учениците за умножение на многоцифрени числа с едноцифрени с повече преминавания.
Очаквани резултати
Учениците да:
• прилагат алгоритъма за писмено умножение
на многоцифрени числа с едноцифрени с повече
преминавания
• усъвършенстват уменията си за умножение
с преминаване при решаване на различни видове
задачи – числови изрази, задачи за намиране на
неизвестен компонент, текстови задачи
• развият умение за съставяне на текстови задачи по даден числов израз – модел на решението
• усъвършенстват уменията си за чертане на
геометрични фигури в квадратна мрежа
• усъвършенстват уменията си за работа с
числови редици.
Методи за преподаване и учене – беседа,
анализ, обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка, е-учебник, чертожна линия.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 е за актуализиране на знанията и усъвършенстване на уменията за писмено умножение с повече преминавания. Подходяща е за
индивидуална самостоятелна работа, но може
да се решава и от отделни ученици на дъската
при фронтална работа. Допълнително може да
се даде зад. 1 от УТ 2.
Зад. 2 може да се даде за групова работа, като
учениците от всяка редица решават по една колонка от задачата.
Зад. 3 е за актуализиране на съдружителното свойство на действие умножение. Класът
може да се раздели на групи и всяка група да
реши само по един от примерите, а последният
да бъде като допълнителна задача за по-бързо
работещите ученици.
Зад. 4 е математическа диктовка. Може да се
остави за края на урока.
Зад. 5 и 6 може да се анализират общокласно,
но по съкратения запис и решението учениците
84
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Упражнение

1 Пресметни произведенията.
1532.8
728.9
6149.3

6518.7

2 Намери неизвестните числа.
? :4 = 6724
? :5 = 8473
? :7 = 5967
? :4 = 16 596
3 Пресметни изразите.
728.9.2
7.356.8

6.7.385

5289.2
? :6 = 9685
? :9 = 108 997

2.596.5

4 а) Към произведението на числата 2577 и 3 прибави числото 1186.
б) От числото 10 000 извади произведението на 9 и 724.
в) Разликата на числата 12 000 и 9378 увеличи 4 пъти.
5 Майката на Митко получава 1385 лв. заплата. За успехи в работата си тя получила от
фирмата си бонус в размер на три заплати. Колко лева бонус е получила майката на
Митко?
6 Семейство Георгиеви спестяват за кола и имат в банковата си
сметка 18 995 лв., а семейство Стоянови спестяват за жилище
и имат в сметката си 5 пъти повече пари. Колко лева са спестили семейство Стоянови?
а) Направи съкратен запис на задачата и я реши.
б) Измисли друг въпрос и реши новата задача.
7 Състави текстова задача, която се решава с израза:
20 000 лв. – 2.1296 лв.
8 Определи броя на геометричните тела от всеки вид.

9 Кое е правилото? Допълни редицата със следващите 4 числа.
21, 63, 189, 567, , , , .

–
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трябва да работят самостоятелно. Проверката е
индивидуална.
Зад. 7 – важно е да се предостави време на учениците да обмислят и предложат условия на текстови задачи по числовия израз – модел на решението.
След като няколко ученици дадат предложения за
задачи, се решава една от предложените.
Зад. 8 е подходяща за общокласна фронтална
работа.
Зад. 9 – усъвършенстват се уменията на учениците да установяват закономерности в редици
числа и да допълват редицата.
Работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 4 е подходяща да се решава в клас, като
се прави индивидуална проверка и се оказва индивидуална помощ. Останалите задачи са за домашна работа.
За ученици със затруднения: учебник – зад. 1
и 8 и УТ 2 – зад. 1, 2 и 5.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл..
Задачи, подходящи за групова работа:
учебник – зад. 7 и УТ 2 – зад. 3.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 70
ВЕЧЕ ЗНАМ
Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят
и систематизират знанията от тема „Умножение
на многоцифрено число с едноцифрено число“.
Очаквани резултати
Учениците да:
• обобщят и систематизират знанията си за
умножение на многоцифрено число с едноцифрено число
• обобщят и систематизират знанията си за
пресмятане на числови изрази и за прилагане на
разпределителното свойство
• обобщят и систематизират знанията си за
намиране на неизвестно делимо
• обобщят и систематизират знанията си за
намиране обиколка на триъгълник и квадрат и
лице на квадрат и правоъгълник
• обобщят и систематизират знанията и уменията за си решаване на съставни текстови задачи
• развиват уменията си за съставяне на текстова задача по зададен израз
• разпознават и назовават геометрични тела.
Методи на преподаване и учене – обобщение, конкретизация, анализиране, синтезиране,
моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 2.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 – обобщават се и се систематизират
знанията за умножение на многоцифрено с едноцифрено число.
Зад. 2 – числовите изрази се пресмятат с
прилагане на разпределителното свойство при
действие умножение. Акцентира се върху пресмятането по лесен начин.
Зад. 3 – затвърдяват се знанията за намиране
на неизвестно делимо, като преди решаването ѝ
се припомня правилото.
Зад. 4 – прилагат се знанията за намиране
на обиколка на квадрат и на равностранен триъгълник.
Зад. 5 – прилагат се знанията за намиране на
лице на квадрат и правоъгълник.
Зад. 7 е творческа. Развива се умението за съставяне и решаване на текстова задача.
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Вече знам

1 Намери произведенията.
2103.2
1312.4
1342.3
3504.5

13 024.6
45 682.2

2 Пресметни изразите.
501.8 + 3452.5
34 505.5 + 5495.5

12 302.3 – 147.6
(4012 + 2021).8

25 067.3
31 753.6

3 Намери неизвестните числа.
? :5 = 2024
? :9 = 24 308
? :4 = 3107
? :8 = 31 542

53 247.5
31 658.7
34 150.4 – 252.5
4.12 543 + 4.97 457
? :7 = 10 209
? :3 = 208 609

4 а) Намери обиколката на квадрат със страна 560 мм.
б) Намери обиколката на равностранен триъгълник
със страна 843 мм.
5 Намери лицето на:
а) квадрат със страна 9 м;
б) правоъгълник с дължина 45 см и широчина 8 см.
6 Семейство Петрови спестили за покупка на жилище 18 000 лв.
Изтеглили кредит 3 пъти по-голям от наличната сума и установили,
че не им достигат още 1200 лв. Каква е цената на жилището?
7 Състави текстова задача, която се решава с израза:
5400 лв. + 2.5400 лв.
8 Вярно ли е, че:
а) кубът и паралелепипедът имат еднакъв брой стени;
б) кубът има 8 ръба;
в) паралелепипедът има 6 стени;
г) кубът има 8 стени?
9 Колко са малките кубчета във всеки от дадените кубове?

–
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Зад. 8 е предвидена за общокласна работа. С
нея се систематизират знанията за елементите
на куба и паралелепипеда.
Зад. 9 е предвидена за групова работа. Подготвителна е за осмисляне на понятието обем,
което се изучава в следващия клас. За първите
две кубчета изводът се прави с преброяване.
След това по-напредналите ученици могат да направят извод, че броят на малките кубчета може
да се намери с умножение.
Работа в учебната тетрадка № 2
Задачите са подходящи за домашна работа.
Поради големия брой задачи, подходящи за
решаване в клас и за домашна работа, учителят
може да редуцира или да групира задачите в зависимост от нивото на учениците в класа.
За ученици със затруднения: е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 9
от учебника.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.
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Урок 73
НАМИРАНЕ НА
НЕИЗВЕСТЕН ДЕЛИТЕЛ
Вид на урока – за нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се осмисли
и усвои от учениците правилото за намиране на
неизвестен делител.
Очаквани резултати
Учениците да:
• осмислят връзката между компонентите и
резултатите от двойката аритметични действия:
деление и умножение
• овладеят правилото за намиране на неизвестен делител (на базата на правилото за намиране
на неизвестен множител)
• умеят да намират неизвестен делител с
действие деление
• умеят да решават текстови задачи, като записват решението с помощта на неизвестен делител.
Методи за преподаване и учене – беседа,
анализ, обяснение, аналогия.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 може да се реши устно. С нея се актуализира връзката между деление и умножение.
След това може да се реши зад. 1 от УТ 2, с която се припомнят всички изучени видове задачи
за намиране на неизвестен компонент.
Зад. 2 е изходна текстова задача за въвеждане
намирането на неизвестен делител. Необходимо
е схематичният модел за връзките между компонентите и резултатите при действие деление
и действие умножение да се покаже на класната
дъска. Да се обърне внимание, че неизвестният
делител играе роля на неизвестен множител, а
учениците знаят правилото за намиране на неизвестен множител от втори клас. Новото правило
се записва в тетрадките.
Зад. 3 е за прилагане на новото знание. Подходяща е за общокласна самостоятелна работа. За
затрудняващите се ученици е даден образец. Като
допълнителна работа може да се даде зад. 3 от
УТ 2. След проверката е добре да се попълни при
колективна работа таблицата от зад. 2 в УТ 2.
Зад. 4 може да се даде за самостоятелна работа. По преценка на учителя може първо да се
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Намиране на неизвестен делител

1 Пресметни.
8000:8
1000.8

4800:4
1200.4

90 639:3
30 213.3

624 848:2
312 424.2

2 За екскурзия до Рилския манастир 36 чужденци се качили в няколко микробуса.
Във всеки микробус имало по 9 туристи. Колко микробуса са заели?
Решение. ? = броя на микробусите
?
?
36 :
= 9
9
.
=
36
делимо делител частно
множител множител произведение

36: ? = 9
Пр. 36:4 = 9
9. ? = 36
? = 36:9
? =4
Отг. 4 микробуса

Използваме връзката между
умножението и делението и след
това намираме неизвестния делител по правилото за намиране на
неизвестен множител.

Неизвестен делител намираме, като разделим делимото на частното.
3 Намери неизвестните делители.
36 963: ? = 3
40 000: ? = 4
42 864: ? = 2
7000: ? = 7
84 884: ? = 4
844 620: ? = 2

40 000: ? = 4
? = 40 000:4
? = 10 000

4 В международен турнир по шах участвали 224 ученици. За първата партия ги разделили в няколко групи. Във всяка група били по 2-ма ученици. На колко групи са ги
разделили? Реши, като използваш ? .
5 В птицеферма приготвили за продажба 3000 яйца. Разделили ги, като ги поставили в
опаковки поравно. Във всяка опаковка имало по 6 яйца. Колко опаковки са приготвили? Реши, като използваш ? .
6 Страната на квадратче от мрежата е 3 см.
Намери обиколката на оцветената фигура.
3 см

–
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направи колективен разбор на задачата и да се
достигне до записа на модела на решението с
неизвестен делител, а след това да се реши от
учениците самостоятелно.
Зад. 5 да се реши самостоятелно от учениците. Може да се даде и за домашна работа.
Зад. 6 е подходяща за екипна работа.
Работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1, 3 и 4 са за домашна работа.
Зад. 2 е добре да се реши колективно след зад.
3 от учебника.
За ученици със затруднения: учебник – зад.
3 и 5.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл.
Задачи, подходящи за групова работа:
учебник – зад. 6.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 77
ДЕЛЕНИЕ С ДВЕ
ПРЕМИНАВАНИЯ

77

Деление с две преминавания
6568:4, 7659:9

1 Пресметни устно частното и остатъка при делението на:
6с4
16 с 6
24 със 7
31 с 8

56 с 9
?

2 Намери страната на квадрат с обиколка 6568 мм.

Вид на урока – за нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се усвои
алгоритъм за писмено деление на многоцифрени
числа с едноцифрени с две преминавания.
Очаквани резултати
Учениците да:
• усвоят алгоритъма за писмено деление на
многоцифрени с едноцифрени числа с две преминавания
• усъвършенстват уменията си за намиране
на неизвестен делител
• развиват уменията си за самостоятелно решаване на текстови задачи в косвена форма.
Методи за преподаване и учене – беседа,
анализ, обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 може да се решава устно, при фронтална работа и да се припомни делението с остатък.
Зад. 2 е геометрична текстова задача, с която
се демонстрира алгоритъмът за писмено деление с две преминавания. Обръща се внимание
на аналогията с деление на трицифрени числа с
едноцифрени с две преминавания от трети клас.
Зад. 3 е подходяща за индивидуална самостоятелна работа, съчетана с индивидуална проверка
и оказване на индивидуална помощ. След нея е
добре да се реши зад. 1 от УТ 2.
Зад. 4 – специално се насочва вниманието към
една типична грешка – пропускане на нулата в
края на частното. Важно е да се припомни начинът
на определяне броя на цифрите в частното.
Зад. 5 съдържа косвени отношения. Добре е
да се направи фронтална беседа – анализ. Как ще
намерим колко декара е засял с ечемик? Като декарите, засети с пшеница, разделим на 3. Как ще
намерим колко декара е засял с царевица? Като
декарите, засети с пшеница, умножим по 2 (увеличим 2 пъти). Как ще намерим колко декара общо
са засети със зърнени култури? Като съберем декарите, засети с пшеница, с ечемик и с царевица.
Може да се предложи на учениците да опитат да
запишат решението с един числов израз :
3843 дка + 3843 дка:3 + 3843 дка.2 =

Решение. 6568:4 =? 6568:4 = • • • •, защото 4 < 6
Об. 6568 мм
– 6568:4 = 1642
4
21
Делението на многоцифрени числа с
25
–
Пр. 1642.4
повече преминавания извършваме по
24
6568
същия начин, както делението на три16
цифрени числа.
–
16
8
–
8
0
Отг. 1642 мм

3 Намери частното и направи проверка.
1656:9
16 506:6
56 750:5

8547:7

19 680:8

4 Иван и Лили пресмятат частното на 7920 и 3. Кой е допуснал грешка?
7920:3 = 2640

– 7920:3 = 2640
6
19
– 18
–

7920:3 = 264

12
12
0

– 7920:3 = 264
6
19
– 18
–

12
12
0

Частното
трябва да е
с 4 цифри.
Изпуснала
съм последната нула.

5 Фермер засял 3843 дка с пшеница, което е три пъти повече от площта, засята с ечемик, и два пъти по-малко от площта, засята с царевица. Колко декара общо са засети
със зърнени култури?
6 Kакви геометрични тела виждаш на илюстрацията?
По колко тела има от всеки вид?

–
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Задачата се решава самостоятелно, след което се прави фронтална проверка.
Зад. 6 – затвърдяват се знанията на учениците
за геометричните тела. Подходяща за самостоятелна работа.
Работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1, 2, 3 са подходящи за домашна работа.
Може да се възложи кратко интернет проучване за реките Дунав, Волга и Нил.
За ученици със затруднения: учебник – зад. 3
и 6; УТ 2 – зад. 1.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл.
Задачи, подходящи за групова работа: УТ 2
– зад. 3.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.
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Урок 78
УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока – за затвърдяване на знанията
и формиране на умения.
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и усъвършенстват уменията на учениците за
деление на многоцифрени с едноцифрени числа
с две преминавания.
Очаквани резултати
Учениците да:
• умеят да прилагат алгоритъма за писмено
деление на многоцифрени числа с едноцифрени
с две преминавания при решаване на задачи
• усъвършенстват уменията си за намиране
страна на правоъгълник по дадено лице и другата страна на правоъгълника
• умеят да сравняват страни на триъгълници и
квадрати по дадени обиколки
• умеят да решават елементарни и съставни
текстови задачи.
Методи за преподаване и учене – беседа,
анализ, обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка, е-учебник, пергел, чертожна
линия.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 е за самостоятелна работа. Може класът да се раздели на 3 групи и всяка да реши по
два примера, а последните два да са допълнителни за по-бързо работещите ученици. Може
след решаване на задачата да се премине към
самостоятелна работа по зад. 1 от УТ 2.
Зад. 2 може да се решава екипно от двойки
ученици, като си разделят задачата и всеки намери страната на една от фигурите, а после заедно ги сравнят.
Зад. 3 и 4 – за учениците със затруднения може
преди решаване на задачите да се припомни правилото за намиране лице на правоъгълник и как се намира страна на правоъгълник по дадено лице и другата му страна. Класът може да се раздели на две
групи и да им се възложат съответно зад. 3 и зад. 4.
Зад. 5 – за ученици със затруднения може да
се актуализира правилото за намиране на неизвестен делител преди възлагане на задачата.
Класът може да се раздели на три групи и да се
решат по два примера от всяка група.
Зад. 6 е за самостоятелна работа.
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Упражнение

1 Пресметни частните и направи проверка.
9568:4
8407:7
55 269:9
562 555:5
5775:5
88 836:3
896 808:8
72 606:6
2 Сравни страните на квадрат с обиколка 9364 дм
и на равностранен триъгълник с обиколка 7389 дм.
3 Лицето на правоъгълник е 4572 кв. мм, а широчината му е 4 мм.
Колко милиметра е дължината на правоъгълника?
4 Лицето на правоъгълник е 9846 кв. мм. Широчината му е 6 мм.
Намери дължината на правоъгълника.
5 Намери неизвестните делители.
79 266: ? = 6
5223: ? = 3
396 441: ? = 3
8617: ? = 7

572 842: ? = 2
75 284: ? = 4

6 Фирма за производство на спортни стоки произвела 2250 топки за тенис.
Опаковали ги в кутии по 3. Колко кутии с топки за тенис са приготвили?
7 Фирма за производство на спортни стоки произвела 3584 хилки за тенис
на маса и 4479 топчета за тенис на маса. В кутии опаковали комплекти
от 2 хилки и 3 топчета за тенис на маса.
а) Колко кутии са останали неокомплектовани?
б) Още колко топчета за тенис на маса трябва да произведат,
за да се довършат комплектите?
8 Начертайте в тетрадките си окръжност с център точка О и
радиус 32 мм. Върху окръжността отбележете точка А и начертайте нова окръжност с радиус 32 мм с център точка А. В
едната окръжност можете да записвате само четни числа, а в
другата окръжност – числа, които се делят точно на 3.
Разпределете числата: 15, 10, 3, 18, 9, 22, 12, 26, 15, 20, 28 и 24
на правилните места.
Кои числа попадат и в двете окръжности?

22

3

O 12 А

9 Измери страните на триъгълниците. Намери обиколките им. Запиши вида на всеки
триъгълник според страните и според ъглите.

А

N

F

C
B

E
L

D

–
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Зад. 7 е съставна текстова задача. Може да се
проведе общокласна беседа – разбор на задачата. Да се използва илюстрацията в учебника, за
да си представят учениците по-добре ситуацията, описана в задачата.
Зад. 8 – чертане на окръжности по показания
в учебника образец. Класификация на числа (задачата е от типа диаграми на Ойлер – Вен).
Зад. 9 може да се реши в урока, ако има време. В противен случай се дава за домашно.
Работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 и 2 са подходящи за домашна работа.
Зад. 3 може да се даде за домашна работа и да
се възложи интернет проучване за набиране на
факти с числови данни за Айфеловата кула.
За ученици със затруднения: учебник –
части от зад. 1 и 5; УТ2 – зад. 1 и 2.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл.
Задачи, подходящи за групова работа: УТ 2
– зад. 3.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 83
ДЕЛЕНИЕ С ПРЕМИНАВАНЕ
Вид на урока – за нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се усвои от
учениците алгоритъм за деление на многоцифрени числа с едноцифрени, когато в частното
има нули.
Очаквани резултати
Учениците да:
• владеят алгоритъм за писмено деление на
многоцифрени числа с едноцифрени, когато в
частното има нули
• прилагат алгоритъма при решаване на задачи
• умеят да съставят текстови задачи по числови данни в таблици
• могат да решават елементарни и съставни
текстови задачи.
Методи за преподаване и учене – беседа,
анализ, обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 е за общокласна самостоятелна работа.
Актуализира се алгоритъмът за писмено деление на трицифрени с едноцифрени числа, когато
в частното има нула. Прави се проверка.
Зад. 2 е текстова задача за запознаване с алгоритъма за писмено деление на многоцифрени
с едноцифрени числа, когато в частното има
нули. Използва се аналогия с ученото в трети
клас. Проверка с умножение.
Зад. 3 е за самостоятелна работа за прилагане
на новия алгоритъм. Може класът да се раздели
на групи и всяка група да реши част от задачата.
След нея може да се възложи зад. 1 от УТ 2.
Зад. 4 е подходяща да се анализира с целия
клас типичната грешка при деление.
Зад. 5 е за прилагане на уменията за рационално смятане. Прилага се разпределителното
свойство на действие деление спрямо действие
изваждане (деление на разлика с число).
Зад. 6 е елементарна текстова задача (а) и съставна текстова задача (б). Как ще намерим колко
пътници са преминали през летище София през
2017 г.? Как ще намерим колко пътници са преминали през летище София през 2016 г.? Как ще
намерим колко пътници общо са преминали през
летище София през двете години?
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Деление с преминаване
28 032:4, 8163:9

1 Пресметни.
728:7

535:5

436:4

832:8

312:3

981:9

2 В един град живеят 28 032 души. Четвъртинката от тях са деца. Колко деца живеят в
този град?
Решение. 28 032:4 = ?
– 28032:4 = 7008
28
2
3
Пр. 7 008.4
032
–
28 032
32
0
Отг. 7008 деца

2 < 4, частното ще е четирицифрено;
28:4 = 7; 0:4 = 0; 3:4 – не може, пишем 0; 32:4 = 8. Получихме 7008.

8163:9 = 907

3 Пресметни частните и направи проверка.
8163:9
1428:7
74 736: 4
3525:5
74 736:6
2 436 054:6

Пр.

8 6

907.9
8163

– 8163:9 = 907
81
63
–
63
0

4 Снежка и Люси пресмятат частното на 3 204 872 и 8. Коя от тях е допуснала грешка?
– 3 204 872:8 = 400 609
32
–0
0
–4
0
– 48
48
–7
Не забравяй, че при сва0
лянето на всяка цифра
– 78
от делимото трябва да
78
се вписва по една цифра
0
в частното!

– 3 204 872:8 = 469
32
– 04 8
48
– 72
72
0

5 Пресметни по лесен за теб начин.
15 018:3 – 18:3
300 042:6 – 42:6

121 216:4 – 216:4

6 През едно европейско летище през 2017 г. преминали 19 470 288 пътници. През същата година през летище София са преминали 3 пъти по-малко пътници.
а) Колко пътници са преминали през летище София през 2017 г.?
б) Пътниците, преминали през летище София през 2017 г., са с 1 509 709 повече от пътниците през 2016 г. Колко пътници общо е обслужило летище София през двете години?

–
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Работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 и 3 са подходящи за домашна работа.
Зад. 2 може да се реши в урока преди зад. 5
или да се даде за домашна работа.
За ученици със затруднения: учебник – зад.
1 – част от примерите; УТ2 – зад. 1 и 3.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл..
Задачи, подходящи за групова работа: УТ 2
– зад. 4.
Използване на електронни ресурси –
е-учебник.
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Урок 86
ВЕЧЕ ЗНАМ!
Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят
и систематизират знанията от раздел „Деление
на многоцифрено число с едноцифрено число“.
Очаквани резултати
Учениците да:
• могат да прилагат алгоритъма за деление на
многоцифрено число с едноцифрено число
• съставят и пресмятат числови изрази при решаване на задачи от тип математическа диктовка
• могат да намират неизвестен множител и неизвестен делител
• могат да прилагат разпределителното свойство за рационално пресмятане на числови изрази
• могат да прилагат знанията и уменията си за
намиране страна на правоъгълник по дадено лице
• систематизират знанията и уменията си за
решаване на съставни текстови задачи в косвена форма
• разпознават и определят видовете триъгълници според ъглите.
Методи на преподаване и учене: обобщение, конкретизация, анализиране, синтезиране,
моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 2.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 е предназначена за припомняне на алгоритъма за деление на многоцифрено число с
едноцифрено. При необходимост някои от примерите за деление с преминаване могат да се
решават на дъската от ученици, като се обърне
внимание на прилагането на алгоритъма.
Зад. 2 е от тип математическа диктовка. Препоръчваме да се запишат изразите на дъската и
да се обсъди редът на действията.
Зад. 3 съдържа три почти еднотипни колонки.
Примерите от първата колонка могат да решат
на дъската, а останалите да се дадат за самостоятелна работа и фронтална проверка.
Зад. 4 изисква рационално пресмятане.
Зад. 5 е за прилагане на действие деление при
намиране страна на правоъгълник по дадено лице.
Зад. 6 е съставна текстова задача в косвена
форма с три пресмятания. При необходимост
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Вече знам

1 Намери частното на числата.
6903:3
7648:4
24 832:8
3024:4
56 735:7
452 106:6

42 605:5
340 326:9

85 536:6
246 345:5

2 а) От числото 15 782 извади частното на числата 7542 и 3.
б) Към произведението на числата 5602 и 4 прибави частното на числата 12 075 и 7.
в) От половинката на 62 184 извади четвъртинката на 28 612.
г) Към разликата на числата 90 806 и 8272 прибави частното на числата
75 069 и 9.
д) Делимото е 50 625, а делителят е разликата на числата 57 340 и 57 335.
3 Намери неизвестните числа.
? .6 = 42 054
? .5 = 59 315
24 036: ? = 4
36 480: ? = 8

? .7 = 4650 + 2406
45 072: ? = 9

4 Пресметни по лесен за теб начин.
(24 072 – 16 824):8
306 054:6 – 6054:6
28 455:7 + 34 545:7
(32 065 + 13 935):5

42 632:4 + 32 036:4
(60 003 + 27 018):3

5 Лицето на правоъгълник е 2556 кв. м, а широчината му е
9 м. Намери дължината на правоъгълника.
6 Във фирма за производство на мебели изработили за
един месец секции, маси и столове на обща стойност
58 540 лв. Стойността на секциите е 32 640 лв., което
е 3 пъти повече от стойността на масите. Каква е стойността на столовете?
7 Намери дължината на правоъгълник с:
а) с широчина 6 м и лице 6042 кв. м;
б) с широчина 3 м и лице 1026 кв. м;
в) с широчина 5 м и лице 4025 кв. м.
Кой от правоъгълниците има най-голяма дължина?
Намери обиколките на трите правоъгълника.
E

8 Запиши в тетрадката си:
а) правоъгълните триъгълници;
б) остроъгълните триъгълници;
в) тъпоъгълните триъгълници.

А
M
B

–
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D
N
C

–

може да се направи анализ на задачата, да се
запише съкратено условие и да се даде за самостоятелно решаване и фронтална проверка.
Зад. 7 е подходяща за допълнителна работа.
Работа в учебната тетрадка № 2
Всички задачи са подходящи за домашна работа. Могат да се използват за попълване на
евентуални пропуски на част от учениците. Като
допълнителна работа на различните ученици могат да се възлагат различни части или цели задачи в зависимост от констатираните пропуски.
За ученици със затруднения: е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 8
от учебника.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 87
АЗ УСПЯХ!
Вид на урока – за затвърдяване на знанията.
Урокът е упражнение, което се провежда под
формата на състезание.
Дидактическа цел на урока: Да се получи
обратна информация за знанията и уменията на
учениците за умножение и деление на многоцифрено числа с едноцифрено число, решаване на
числови изрази чрез прилагане на разпределителното свойство при умножение и деление,
намиране на неизвестен делител, намиране на
лице на правоъгълник и страна на правоъгълник
по дадено лице, съставна текстова задача с три
пресмятания.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 2.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа с учебника
Класът се разделя на две групи (два отбора)
за изпълнението на задачите от учебника. Учениците от всеки отбор решават задачите от определената им колона. Подборът на примерите
е направен така, че те да покриват основните
знания от раздела. Съответните задачи на двете
групи са с еднаква степен на трудност. Затова се
оценяват с еднакъв брой точки. Учениците работят самостоятелно. След приключване на работата учителят трябва да отчете представянето
на всяка от групите.
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Аз успях!

1 Пресметни:
2121.4
6963:3
43 164.5
25 074:7

1 Пресметни:
1322.3
8424:2
25 145.7
21 016:4

21 042.3
65 145:5
103 087.9
307 962:6

12 052.4
75 250:5
106 054.8
428 764:7

2 Пресметни по лесен за теб начин.
а) (70 500 – 50 000):5
б) (24 516 + 25 484).7
в) 4108.9 + 5992.9
г) 76 732:4 – 732:4

2 Пресметни по лесен за теб начин.
а) 65 835:5 – 835:5
б) 5291.7 + 4709.7
в) (31 715 + 18 285).8
г) (42 600 – 30 600):6

3 Намери неизвестните делители.
3600: ? = 5
16 272: ? = 1270 – 1262
24 072: ? = 1462 – 208.7

3 Намери неизвестните делители.
2700: ? = 6
99 240: ? = 5380 – 5372
21 063: ? = 1834 – 203.9

4 Дължината на правоъгълник е 154 м,
а широчината е 9 м. Намери лицето на
правоъгълника.

4 Дължината на правоъгълник е 247 м,
а широчината е 8 м. Намери лицето на
правоъгълника.

5 Лицето на правоъгълник е 448 кв. см, а
широчината му е 8 см. Намери обиколката на правоъгълника.

5 Лицето на правоъгълник е 266 кв. см, а
широчината му е 7 см. Намери обиколката на правоъгълника.

6 Семейство Симеонови има 17 дка
ниви. От тях 8 дка засели с пшеница,
а останалата част – с царевица. Средният добив пшеница е 540 кг от декар,
а от царевица – 480 кг от декар. Колко
килограма е общият добив от пшеница
и царевица?

6 Семейството на чичо Стоян има 15 дка
овощни градини. От тях 7 дка били с
черешови дръвчета, а останалата част
– с ябълкови. Средният годишен добив
на череши е 970 кг от декар, а на ябълки
е 460 кг от декар. Колко килограма е
общият добив от череши и ябълки?

–
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Работа в учебната тетрадка № 2
Задачите в тетрадката могат да се използват
от учителя за допълване на работата в часа, ако
някои от учениците са се справили със задачите
от състезанието по-бързо от другите, или да се
дадат за диференцирана домашна работа.
Зад. 1 и 2 са подходящи за домашна работа.
Зад. 3 е съставна текстова задача. По преценка на учителя задачата може да се реши в часа
или да се даде за домашна работа.
За ученици със затруднения: е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.
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Урок 91
УМНОЖЕНИЕ
С ДВУЦИФРЕНО ЧИСЛО
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Умножение с двуцифрено число

1 Пресметни изразите.
74.(10 + 1)
234.(40 + 2)

32.(30 + 1)
403.(50 + 3)

122.(40 + 3)
2123.(40 + 1)

2 Намери лицето на правоъгълник с дължина 32 мм и широчина 21 мм.

Вид на урока – за нови знания.
Дидактическа цел на урока: Ученикът да
разбере как се извършва умножението с двуцифрено число. Да се формират първоначални
умения за приложение на правилото.
Очаквани резултати:
Учениците да:
• разберат как се прилага алгоритъмът за умножение на многоцифрено число с двуцифрено число
• формират първоначални умения за прилагане на правилото
• изграждат умения за откриване на грешки
при прилагане на правилото.
Методи на преподаване и учене: актуализиране на стари знания, наблюдение, сравнение,
аналогия.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 2, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
За да се подготвят учениците за извеждане
на правилото за умножение с двуцифрено число, урокът може да започне със самостоятелна
работа на учениците по зад. 1 с последващ коментар от страна на учителя. След това трябва
да се премине към извеждане на правилото за
умножение с двуцифрено число.
Зад. 2 се разработва от учителя. Само в
тази задача множителят се представя като
сбор от десетици и единици (както в зад. 1) и
след това се дава новият запис. Необходимо
е да се обърне внимание на учениците, че за
разлика от умножението с едноцифрено число
единиците наум не се записват, а трябва да се
помнят.
Зад. 3 също се разработва от учителя, като
отново се обяснява новият запис и се обръща
внимание, че обикновено при умножението с десетиците нулата не се записва, а се прави отстъп
с една позиция наляво.
Зад. 4 е подходяща за първоначално затвърдяване на правилото. Целесъобразно е да се обърне внимание на умножението на трицифрено и
четирицифрено число с двуцифрено. Добре е да
се разгледа образецът и да се следи за правилното подреждане при записа на умножението.
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Решение. Трябва да намерим произведението 32.21.
32.21 = 32.(20 + 1) = 32.20 + 32.1 = 640 + 32 = 672.
Това пресмятане записваме така: 32.21
32
+
640
672
Отг. 672 кв. мм
3 За летен лагер 56 ученици от 4. клас
на едно училище платили по 347 лв.
Колко лева общо са платили учениците?
Решение. 56.347 = 347.56 = ?
347.56 или
347.56
2082
2082
+
+
17350
1735
19432
19432
Отг. 19 432 лв.
4 Намери произведенията.
23.31
24.12
2048.63
365.72
47.92
738.36

Както при умножение
с едноцифрено число,
първо умножаваме с
единиците: 32.1 = 32.
След това пресмятаме
32.20, записваме под
първото произведение и
събираме.
Единиците наум не записваме, а ги помним!

В първия запис умножаваме 347 с 6 единици:
347.6 = 2082. След това умножаваме с 5 десетици (50), като първо записваме под единиците на
първото произведение нулата: 347.50 = 17 350.
Понеже умножаваме с 5 десетици, цифрата на
единиците във второто произведение винаги е
нула и обикновено не се пише, както е показано във втория запис.
2048.63 = 129 024

25.25
5607.82
3423.44

+

5 Мишо и Руми пресмятат произведението 437.34.
Кой е допуснал грешка?
437.34 = 14 858

437.34
1748
+
1311
14858

437.34 = 3059

437.34
1748
+
1311
3059

2048.63
6144
12288
129024

Забравила съм да
изместя второто
произведение с
един ред наляво.

43 см

6 Правоъгълникът вдясно е съставен от два квадрата.
Намери обиколката и лицето на квадрата и на правоъгълника.

–
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Зад. 5 е за формиране на умение за откриване
на грешки. Разработва се колективно с класа.
Зад. 6 е подходяща за поддържане на геометричните знания.
Работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 е предвидена за първоначално затвърдяване на правилото за умножение с двуцифрено
число с помощта на готова схема.
Зад. 2, 3 и 4 са подходящи за домашна работа.
Зад. 5 е предизвикателство – откриване на закономерност. Подходяща за групова работа.
За домашна работа могат да се дадат останалите задачи от учебника и от тетрадката.
За ученици със затруднения: зад. 1 от тетрадка № 2 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5
от учебна тетрадка № 2.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 92
УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока – за затвърдяване на знанията
и за формиране на умения.
Дидактическа цел на урока: Затвърдяване на
знанията за правилото за умножение с двуцифрено
число. Формиране на умения за използването му.
Очаквани резултати
Учениците да:
• умеят да намират произведение на число с
двуцифрено число
• могат да прилагат правилата за намиране на
неизвестно число
• усъвършенстват умението си за моделиране
на практически ситуации с израз.
Методи на преподаване и учене – самостоятелна работа, актуализиране на стари знания,
наблюдение, сравнение, аналогия.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 2, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Възможни са два подхода за организиране на
работата в упражнението. Ако учителят прецени, че голяма част от учениците изпитват затруднения при умножението с двуцифрено число,
целесъобразно е да започнат със самостоятелна
работа в учебната тетрадка – попълване на готови схеми (зад. 1), и след това да продължат с
работа по учебника. Ако това не е необходимо,
започва се със работа по учебника, а готовите
схеми се оставят за домашна работа.
Работа в учебника
Зад. 1 е подходяща за самостоятелна работа за усвояване на правилото за умножение с
двуцифрено число. Следи се за правилното записване.
Зад. 2 се разработва колективно с класа, като
се насочват учениците да открият грешката и
след това да я анализират.
Зад. 3 е подходяща за самостоятелна работа.
Необходимо е да се коментира как може да се
използват свойствата на умножението, за да се
пресмята по-лесно.
Зад. 4 се разработва по същия начин както и
зад. 3, като отново се коментира кои свойства
могат да се използват.
Зад. 5 е за математическа диктовка. Поддържат се знанията за компонентите на аритметичните действия.
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Урок 94
Упражнение
Урок 95

122
21
1 Намери произведенията.134.4
1578.3
184.3
23.32
43.22
536 321.12 4734 2134.21 552
57.57
48.66
283.34
3145.17

10
9
8

11

12

1

40 мм
16 мм

2
3

7

6

5

24 мм

4

60 мм

2 Катя и Пепа пресмятат произведението 47.12.
Кое от момичетата е допуснало грешка?

Урок 96 47.12 = 574

47.12 = 564
+

47.12
94
47
564

3 Намери произведенията.
24.15.4
5.37.16

+

1356
:2

47.12
104
47
574

.30

5.33.18

Не забравяй! Първо
се умножава и след
това се прибавят
единиците наум!

:9

.60

:5

20 см

250.19 + 250
21.250 – 250

97 748 прибави произведението 53.54.
на числото
5 а) Към половинката Урок
б) От третинката на числото 3252 извади произведението 26.38.
32.21
347.56
347.56
2048.63
в) Към произведението
128.34 прибави
четвъртинката
на числото 3512.
32

+

2082

2082
+1735
19432

640
17350
числа.
6 Намери неизвестните
672
196: ?19432
=7
336: ? = 4
? :12 = 35
? :24 = 480

6144
+12288
512: ? 129024
=2

437.34
1748
+1311
14858

? :15 = 72

43 мм

7 Киносалон има 14 реда, като във всеки ред има по 18 места.
а) Колко места има в салона?
б) Ако за една прожекция са продадени половината места
и един билет струва 12 лв., колко лева е приходът от прожекцията?

Урок 98

8 Кубът вдясно e съставен от плътно наредени кубчета.
47.12
а) Колко са малките кубчета?47.12
94
104
б) Ако ръбът на малко кубче
+ 47е 15 мм, намерете
+ 47
дължината на ръба на куба.
564 на ръбовете
574 на куба.
в) Намерете сбора от дължините
9 Открий правилото. Запиши следващите 4 числа в редицата.
1, 15, 225, , , , .

Урок 99

53.21
53
+ 106
1113

–

:8

45.134.2

4 Пресметни изразите по лесен за теб начин.
12.34 + 28.34
230.17 + 230.13
48.27 – 18.27
18.34 – 18.12

+

.40

110

53.21
106
+ 53
636

–

2400.21
24
+ 48
50400
5 мм

Зад. 6 – ако е необходимо, се коментират правилата за намиране на неизвестно делимо и делител.
Зад. 7 е задача за моделиране на практическа
ситуация. Подходяща е за самостоятелна работа, но е необходимо да се обърне внимание, че
всъщност с описанието на една ситуация се задават две задачи.
Работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 е за затвърдяване на правилото за
деление с попълване на готови схеми. Подходяща е за ученици, които усвояват по-бавно
алгоритъма.
Всички останали задачи са подходящи и могат да се дадат за домашна работа заедно с останалите задачи от учебника.
За ученици със затруднения: зад. 1 от учебна тетрадка № 2 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 8
и 9 от учебника и зад. 5 от учебна тетрадка № 2.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.
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437.34
1748
+ 1311
3058

Урок 95
ЗАДАЧИ ПО ЧЕРТЕЖИ
И СХЕМИ

95

Задачи по чертежи и схеми

1 Намери произведенията.
206
75

Вид на урока – за нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се запознаят
учениците с различни графични и визуални начини
за поднасяне на информация, както и с начините за
използване на така зададена информация.
Очаквани резултати
Учениците да:
• познават различни начини за задаване на
информация
• формират първоначални умения за извличане на такава информация и за представянето ѝ
по различни начини
• стигнат до извод, че различните начини за
представяне на информация дават възможност
за по-добро осмисляне на задачите, а оттам и за
по-лесното им решаване.
Методи на преподаване и учене – самостоятелна работа, актуализиране на стари знания,
наблюдение, сравнение, аналогия.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 2, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Използването на чертежи, схеми и таблици не
е ново за учениците. Тук е направен опит в един
учебен час да се дадат няколко различни начина
за визуално задаване на информация, за тълкуването ѝ, за записването ѝ по друг начин и за решаването на конкретни задачи. За пълноценното протичане на урока е необходима и известна
предварителна подготовка. Целесъобразно е да
се използват възможностите, които дава е-учебникът. Зад. 2 може да се разработи колективно с
класа, а зад. 3 може да се даде за самостоятелна
работа, като учениците се разделят на групи.
Работа в учебника
Зад. 1 може да започне с решаването на няколко
примера за умножение с двуцифрено число.
Зад. 2 – целта е, като се използват и свойствата на геометричните фигури, първо да се систематизира в таблица информацията за размерите
на всяка част от градината. След това да се решат поставените задачи. Най-добре е учителят
да може да прожектира схемата, както и празна
таблица. Учениците също трябва да разполагат
с празна таблица. След това под ръководството
на учителя да я попълват ред по ред.
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21.

610

408

13.

601

66

80

550

25.

640

502

2 На село чичо Добри има градина с правоъгълна форма, която е разделена на три части, както е показано
на схемата вдясно. В едната част има лехи със зеленчуци, втората е овощна градина, а в третата част чичо 25 м
Добри е насадил дини и пъпеши.
а) Като използваш данните от схемата, намери размерите на градината и на всяка от частите ѝ.
15 м
б) Колко декара е площта на градината?
в) Намери площта на всяка от частите на градината.

360
15.
25
30 м

50 м

Решение. а) От схемата се вижда, че дължината на градината е 50 м, а широчината ѝ
е 40 м (15 + 25 = 40). Размерите на зеленчуковата градина са дадени на схемата.
Дължината на овощната
Дължина Широчина Площ
градина е 40 м, а широчинаГрадина
50 м
40 м
та ѝ е 20 м (50 – 30 = 20).
Дължината на частта, засаОвошки
40 м
20 м
дена с дини и пъпеши, е
Зеленчуци
30 м
25 м
равна на дължината на
Дини
зеленчуковата градина и е
30 м
15 м
и пъпеши
30 м, а широчината ѝ е 15 м.
Намери самостоятелно и
запиши в тетрадката си площта на градината и на всяка от частите ѝ.
3 Дадена е схема на апартамент с означени размери на някои
Спалня Баня
от стаите. Спалнята и коридорът са правоъгълни, а банята е
3м
квадратна.
5м
а) Като използвате данните от схемата, запишете в тетрадката
си размерите на всяко помещение.
4 м Дневна 2 м
б) Намерете площта на спалнята и банята.
2м
7м
в) Намерете площта на дневната.
г) Намерете площта на коридора.
. 7
3. 7
3 7.
4 Замести звездичките с цифри така,
213
501
21
+
+
+
че да се получи вярно умножение.
8
2
2

–
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Зад. 3 може да се разработи по подобен начин,
като учениците се разделят на групи. Отново е
необходимо да се изготви предварително празна
таблица за размерите на всяко помещение.
Работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 е за затвърдяване на правилото за деление с попълване на готови схеми.
Зад. 2 е за рационално пресмятане на изрази.
Зад. 3 предлага различен визуален начин за
представяне на информация (т. нар. пиктограми), като в таблицата трябва да се нанесат необходимите данни и да се извършат съответните
пресмятания.
За домашна работа могат да се дадат нерешените задачи от учебника и тетрадката.
За ученици със затруднения: зад. 1 от учебна тетрадка № 2 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 4.
и зад. 5 от учебна тетрадка № 2.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 96
УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока – за затвърдяване на знанията
и за формиране на умения.
Дидактическа цел на урока: Затвърдяване
на правилото за умножение с двуцифрено число.
Усъвършенстване на умения за използването му.
Очаквани резултати:
Учениците да:
• умеят да намират произведение на число с
двуцифрено число
• могат да прилага правилата за намиране на
неизвестно число
• усъвършенстват умението си за моделиране
на практически ситуации с израз
• усъвършенстват уменията си за четене и интерпретиране на графично зададена информация.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, наблюдение, сравнение,
аналогия.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 2, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Започва се с актуализиране на знанията за умножение и деление с едноцифрено число (зад. 1).
След това работата продължава със задачи от
учебника и тетрадката.
Работа в учебника
Зад. 1 може да се разработи колективно. Пресмятанията могат да се извършват устно.
Зад. 2 е подходяща за самостоятелна работа
за затвърдяване на правилото за умножение с
двуцифрено число.
Зад. 3 и 4 са подходящи за самостоятелна
работа. Необходимо е да се коментира кои
свойства на умножението е целесъобразно да
се използват.
Зад. 5 е математическа диктовка.
Зад. 6 е текстова задача в косвена форма. Ако
е необходимо, може да се коментира моделът.
Зад. 7 е предвидена за усъвършенстване на
уменията за четене и интерпретиране на графично зададена информация. Подходяща е групова
работа. Може да се разработи по подобен начин
на задачите от предходния урок.
Работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 е подходяща за учениците, които изпитват затруднения.
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Упражнение

1 Кои числа трябва да се запишат на местата на звездичките?
800
:4

.36

2 Намери произведенията.
36.10
243.20
48.75
36.753

:9

.32

1056.50
31 105.47

:5

.12

:8

70.3517
56. 243 004

3 Пресметни по лесен за теб начин. Обясни кои свойства на умножението използваш.
15.137.4
12.36.15
14.4650.5
10.706.20
4 Пресметни изразите.
3407.30 + 13 048.5
23 678.8 – 1850.60

7150.45 – 9052.8
2600.34 + 8056.6

5 Намери:
а) третинката от произведението на числата 83 и 48;
б) четвъртинката от сбора на числата 137 и 243.
6 В едно училище има 72-ма ученици в 4. клас и те са 12 пъти по-малко от всички ученици. Учениците от 5. до 7. клас са четвъртинка от всички ученици. Колко са учениците от 5. до 7. клас?
7 Дворът на дядо Сашо на село има правоъгълна
40 м
форма с дължина 40 м и широчина 30 м. В двора
18 м
3м
има къща, барака за инструменти, гараж с разме5м
ри 7 м на 3 м, леха със зеленчуци с размери 8 м на
30 м
20 м, овощна градина и затревена площ.
20 м
а) Като използвате данните от схемата, запишете в тетрадките си размерите на всяка
10 м Къща
част от двора.
б) Намерете площта, която заемат дворът, къща15 м
8м
та, бараката за инструменти, гаражът и лехата
със зеленчуци.
в) Намерете площта на овощната градина и на затревената площ.
г) Колко метра е дълга оградата на двора, ако до гаража има врата с широчина 4 м?

–

114

–

Зад. 2 – рационално пресмятане на изрази, акцентира се на свойствата на умножението.
Зад. 3 – математическа диктовка. От учениците се изисква моделиране с израз.
Зад. 4 – намиране на неизвестно число. Тъй като
учениците са склонни формално да прилагат правилата за намиране на неизвестно число, добре е,
ако е необходимо, да се коментират тези правила.
Зад. 5 – разпознаване на различните геометрични фигури (окръжности и квадрати) и осмисляне на връзката между елементите им във
фигурата (страни и радиус). Обиколка и лице
на квадрат и правоъгълник. Задача с повишена
трудност. По преценка на учителя може да се
даде за групова работа.
За домашна работа могат да се дадат останалите задачи от учебника и тетрадката.
За ученици със затруднения: зад. 1 от учебна тетрадка № 2 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 7
от учебника и зад. 5 от учебна тетрадка № 2.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.
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Урок 98
ВЕЧЕ ЗНАМ
Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се преговорят, обобщят и систематизират знанията на учениците за умножение с двуцифрено число.
Очаквани резултати
Учениците да:
• знаят и да умеят да прилагат правилото за
умножение с двуцифрено число
• умеят да пресмятат изрази, включително и с
използване на свойствата на действията
• знаят и да умеят да прилагат правилата за
намиране на неизвестно число
• умеят да решават текстови задачи в косвена
форма
• умеят да определят вида на триъгълник според ъглите
• умеят да намират обиколка и лице на правоъгълник.
Методи на преподаване и учене – самостоятелна работа, актуализиране на стари знания,
наблюдение, сравнение, аналогия.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 2, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
За припомняне на алгоритмите е целесъобразно да се започне със зад. 1 от учебника.
Възможни са два подхода за организиране на
по-нататъшната работа в урока. Ако учителят
прецени, че голяма част от учениците изпитват
затруднения при умножението с двуцифрено
число, целесъобразно е да се започне със самостоятелна работа на учениците в тетрадка
№ 2 – попълване на готовите схеми (части от
зад. 1), и след това да се продължи с работата
по зад. 2 и 3 от учебника. Ако това не е необходимо, работа маже да продължи с рационално
смятане (зад. 2 и 3 от тетрадката), намиране на
неизвестно число, моделиране с израз и намиране обиколка и лице на правоъгълник.
Работа в учебника
Зад. 1 е за припомняне на алгоритъма за умножение с двуцифрено число и за деление с едноцифрено число.
Зад. 2 и 3 са за самостоятелна работа.
Зад. 4 е за намиране на неизвестно число.
Подходяща е за самостоятелна работа. Ако е
96
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Вече знам

1 Кои числа трябва да се запишат на местата на звездичките?
40
.15

:3

.36

:9

Урок 103
2 Намери произведенията.
306.30
68.354

258.905.12
10 508.67
5

.18

:9

607.15
21 734.38

12

3 Пресметни изразите.
5
2
4
4500.30
+ 3124.174
456.42
– 750.19

14.5608
12 200.56

3 – 2750.11
5
2 2607.12

4 Намери неизвестното число.
7. ? = 11 725
5. ? = 715
? :13 = 243
? :24 = 330

.15

5
3
2 4300.24
4 + 3056.15

8. ? = 3104
? :42 = 305

15 мм

5 а) Намери произведението на най-голямото трицифрено число и най-малкото
двуцифрено число, записано с различни цифри.
б) Към третинката на най-голямото трицифрено число, записано с различни цифри,
прибави произведението 38.53.
в) Към произведението 350.40 прибави четвъртинката на най-голямото четирицифрено число, записано с различни цифри.
25 мм

6 За спортен клуб купили 15 екипа по 145 лв. и 20 топки по
17 лв. Колко лева струва покупката? Запиши решението с
Урок 104числов израз.
7 Едната страна на правоъгълник е 9 см, а лицето му е
126 кв. см. Намери обиколката на правоъгълника.

.36
.5
.5
:3
.15
8 Разгледайте чертежа и намерете:
40 а) колко са триъгълниците;

.18

:9

? см

:9

.15

9 см

S = 126 кв. см

б) колко са остроъгълните триъгълници;
в) колко са правоъгълните триъгълници;
г) колко са тъпоъгълните триъгълници;
д) колко са равнобедрените триъгълници.

–
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необходимо, може да се коментират различните
правила. Фронтална проверка.
Останалите задачи се решават самостоятелно
и се проверяват фронтално.
Зад. 8 е подходяща за екипна работа. Развива
наблюдателност и аналитично мислене.
За домашна работа могат да се дадат останалите задачи от учебника и тетрадката.
Работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 е подходяща за затвърдяване на правилото. Попълването на готови схеми ще улесни
усвояването на алгоритъма от ученици, които се
справят със затруднение.
Зад. 2, 3 и 4 са подходящи за диференцирана
работа с ученици, които работят по-бързо.
Зад. 5 (числов ребус) е подходяща за групова
работа.
За ученици със затруднения: зад. 1 от учебна тетрадка № 2 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 8.
от учебника и зад. 5 от учебна тетрадка № 2.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 105
ДЕЛЕНИЕ С ДВУЦИФРЕНО
ЧИСЛО
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Деление с двуцифрено число
Урок 109
3978:13, 28 070:14

1 Пресметни устно.
3040:5
3624:4

2135:7

1242:6

– 3792:12 = 316
36

2 Автомобилен завод произвел 3978 коли за 13 дни. Средно по19колко автомобила на
– 12
ден е произвеждал заводът?
316.12

Вид на урока – за нови знания.
Дидактическа цел на урока: Ученикът да
разбере как се прилага правилото за деление с двуцифрено число, когато се налага да се записва 0 в
частното. Да се формират първоначални умения за
приложение на правилото в този случай.
Очаквани резултати
Учениците да:
• разберат как се прилага правилото за деление на многоцифрено число с двуцифрено
• формира първоначални умения за прилагането на правилото.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, наблюдение, сравнение,
аналогия.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 2, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 е подходяща за въвеждане в темата с
примери за устно пресмятане за деление с едноцифрено число.
Зад. 2 е подходяща за демонстриране на правилото за деление в случая, когато се записва
една 0 в частното. Коментират се стъпките на
алгоритъма ред по ред. Целесъобразно е да се
използва е-учебникът.
Зад. 3 е подходяща за демонстриране на
правилото в случая, когато в частното се записва повече от една 0. Действа се като в
предишната задача. Целесъобразно е да се използва е-учебникът.
Зад. 4 е за затвърдяване на правилото. Ако е
необходимо, се коментира начинът на записване. При необходимост вниманието на учениците
се насочва към образеца, като се посочва и правилното подреждане и записване.
Зад. 5 е подходяща за екипна работа. Откриването и преброяването на видовете триъгълници според ъглите и страните развива наблюдателност и аналитично мислене.
Работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 е за първоначално затвърдяване на
правилото. Подходяща е за диференциране на
обучението.

Решение. 3978:13 = ?

– 3978:13 = 306
39
Пр. 306.13
78
–
918
78
+
306
0
3978
Отг. 306 автомобила

72

.60

3 В кол център на интернет доставчик регистрирали 14 070 обаждания
за 2 седмици. Средно по колко обаждания са получавали на ден?
Решение. 2 седм. = 14 дни.
28 070:14 = ?
– 28070:14 = 2005
28
070
Пр. 2005.14
–
70
8020
+
0
2005
28070
Отг. 2005 обаждания

632

+316
Делението започваме от хилядите!
– 72
13.3 = 39, записваме в частното
3792 е 0.
0 3, остатъкът
Преминаваме в десетиците и сваляме 7 от делимото.
13>7. Записваме 0 в частното и сваляме 8 от
Урок 110
делимото.
Понеже 13.6 = 78, записваме 6 в частното.
Няма остатък, частното е 306.

:36

– 16452:36 = 457
144
205
– 180
457.36
2742
252
+1371
– 252
16452
0

:50

.6

.30

:12

Делението започваме от десетохилядите!
14.2 = 28, записваме в частното 2, остатъкът е 0.
Преминаваме в стотиците
и сваляме
от дели= 54 –0736:16
= 46
– 864:16
мото.
80
64
Тъй като 14>0, записваме64
0 в частното,96
премина– 64 7 от делимото.
– 96
ваме в десетиците и сваляме
Тъй като 14>7, записваме 00 в частното, 0
преминаваме в единиците и сваляме 0 от делимото 14.5 = 70, записваме 5 в частното.
Няма остатък, частното е 2005.
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4 Намери частните и направи проверка.
3536:17
7650:25
21 164:52
6902:34
84 252:42
18 126:18
122 183:61
99 099:33
153 045:15
726 024:12
502 575:25
284 270:14

045:15 = 10 203
– 153
= 306
– 3978:13 15
– 28070:14 = 2005
39
28
30
“78
“070
– 306.13
30
– 78
918 Пр. 10203.15 – 70
2005.14
+30645
51015
8020
0
0
–
+
45
10203
+2005
3978
0
153045
28070

5 Колко триъгълника има на чертежа?
а) Колко от триъгълниците са остроъгълни?
б) Колко от триъгълниците са тъпоъгълни?
в) Колко от триъгълниците са равнобедрени?

–

124

:2

7200

–

Зад. 2 е за прилагане на алгоритъма, като след
делението се прави проверка.
Двете задачи или части от тях е целесъобразно
да се разработят непосредствено след зад. 2 и 3
от учебника (за извеждане на правилото), като
се коментира и правилният запис. След това
може да се продължи със самостоятелна работа
с части от зад. 4 от учебника.
Зад. 3 (цифров ребус) е подходяща за екипна
работа.
Зад. 4 е комбинирана геометрична задача –
окръжности, радиуси и обиколка на триъгълник.
За домашна работа могат да се дадат останалите задачи от учебника и тетрадката.
За ученици със затруднения: зад. 1 и 2. от
учебната тетрадка № 2, е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа: зад.
5 от учебника и зад. 3 от учебна тетрадка № 2.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.
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Урок 106
УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока – за затвърдяване на знанията
и за формиране на умения.
Дидактическа цел на урока: Затвърдяване
на правилото за деление (в случая със записване
на нули в частното) и формиране на умения за
използването му в различни ситуации.
Очаквани резултати:
Учениците да:
• умеят да прилагат правилото за деление с
двуцифрено число, когато в частното се получават нули
• могат да прилагат правилото за намиране на
неизвестен множител и делител
• усъвършенстват умението си да моделират
с израз практически ситуация
• умеят да разпознават изучаваните фигури и
да намират елементите им.
Методи на преподаване и учене – самостоятелна работа, актуализиране на стари знания,
наблюдение, сравнение, аналогия.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 2, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Урокът може да започне с колективна работа по верижката в зад. 1. Целесъобразно е да се
използва е-учебникът. Ако учениците се затрудняват, коментира се откъде може да се започне
попълването на верижката.
Ако учителят прецени, че голяма част от учениците изпитват затруднения при делението, целесъобразно е да се започне със самостоятелна
работа на учениците в тетрадката (части от зад.
1 и 2) и след това да се продължи с работа по
учебника. Ако това не е необходимо, продължава се с работа по учебника (зад. 2), а готовите
схеми се оставят за домашна работа.
Работа в учебника
Зад. 1 е за поддържането на умението за устно пресмятане. Разработва се с класа.
Зад. 2 за откриване на типична грешка. Разработва се колективно с класа. Целесъобразно е да
се използва е-учебникът.
Зад. 3 е подходяща за затвърдяване на правилото. Учениците работят самостоятелно. Ако е
необходимо, се коментират грешките. Фронтална проверка.
Зад. 4 е подходяща за приложение на прави98
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Упражнение

1 Кои числа трябва да се запишат на местата на звездичките?
:12

.4

.6

:30

:12

.60

12 036
:17

.51

2 Катя и Иван пресмятат частното 34 850:17.
Кой е допуснал грешка?
34 850:17 = 2050
Пр. 2050.17
14350
+
2050
34850

– 34850:17 = 2050
34
85
–
85
0

Изпуснах нулата!

– 34 850:17 = 205
34
85
–
85
0

34 850:17 = 205
Пр.

205.17
1435
+
205
3485

3 Пресметни частното и направи проверка.
4896:24
54 036:18
24 108:12
84 140:28
3536:34
17 650:25
21 164:26
602 472:12
4 Намери неизвестните числа.
? :18 = 2690
24. ? = 3072
22 880: ? = 11
16. ? = 17 280

10 452: ? = 52
? :32 = 1920

5 За награди за математическо състезание купили 12 флаш памети
и 15 колонки по 14 лв. Платили 402 лв. Колко лева струва една
флаш памет? Можеш ли да решиш задачата с един числов израз?

Урок 112

6 В птицеферма събрали 9360 яйца и ги опаковали в кутии по 6 яйца
и кашони по 24 кутии.
а) Колко яйца има в едни кашон?
б) Колко кутии са им необходими за опаковането на яйцата?
в) Колко кашона са им необходими за опаковането на яйцата?

мм.
:127 Страната на големия равностранен триъгълник е 58:30
.4
.6
а) Колко са равностранните
триъгълници
на чертежа?

.51

б) Колко са окръжностите
12036на чертежа?
в) Намерете обиколките на равностранните триъгълници.
:17
г) Намерете радиуса
на зелените:12
окръжности.

.60

– 34850:17 = 2050
34
“85
– 85
0

–

34850:17 = 250
–125
34
“85
– 85
0

–
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лата. За да не се извършват машинално действи1920.16
ята, са включени
примери
за намиране на неиз– 1920:16 =120
11520
16
+ 1920
32
вестно делимо.
Ако
се
налага,
се коментира.
30720
– 32
Зад. 5 и0 6 са за моделиране.
Зад. 7 е за разпознаване на геометричните
фигури и елементите им в сложна фигура. Подходяща
е за групова работа, защото така ще моУрок
115
гат да работят по нея всички ученици.
Урок 114

Работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 и 2 са за затвърдяване на правилото за
деление с двуцифрено число, като във втората
задача се прави проверка.
Зад. 3. е практическа задача за моделиране.
Зад. 4. е за намиране на лице на фигура в мрежа със зададена мерна единица. Може да се даде
за групова работа.
За домашна работа могат да се дадат останалите задачи от учебника и тетрадката.
За ученици със затруднения: зад. 1 и 2 от
учебна тетрадка № 2 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 7
от учебника и зад. 4 от учебна тетрадка № 2.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 107
КАЛКУЛАТОР
Вид на урока – за нови знания.
Дидактическа цел на урока: Запознаване
на учениците с електронен калкулатор и начина
на работа с него.
Очаквани резултати
Учениците да:
• знаят как се използва електронен калкулатор за извършване на основните аритметични
действия
• формират начални практически умения за
пресмятане с калкулатор
• формират начални практически умения за
пресмятане на изрази с помощта на калкулатор.
Методи на преподаване и учене – беседа,
наблюдение, сравнение, аналогия.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 2, е-учебник, електронен
калкулатор.
Насоки за организиране на учебната среда
Урокът може да започне с кратка беседа за
необходимостта от различни устройства за пресмятане. Може да се направи и кратка „екскурзия“ от абака до компютъра. След това следва да
се разработи подробно заедно с учениците зад. 1
от учебника.
Работа в учебника
Зад. 1 е за първоначално запознаване с начина на работа с калкулатор (събиране и изваждане). Разработва се с класа.
Зад. 2 – продължава запознаването с начина
на работа с калкулатор (умножение и деление).
Разработва се с класа като предишната задача.
Важно е да се подчертае, че знаците за действията при калкулатора се различават от тези, с
които обикновено работим.
Зад. 3 е за първоначално запознаване с начина
на работа с калкулатор при пресмятане на изрази.
Разработва се с класа като предишната задача.
Зад. 4 е за пресмятане на числов израз с калкулатор. Подходяща е за самостоятелна работа.
Зад. 5 е текстова задача, в която целенасочено се работи с големи числа, за да се пресмята с
калкулатор.
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Калкулатор

1 В началото на 2018 г. населението на България е било 7 050 034 души,
а на Гърция – 10 738 868 души.
а) Колко души общо живеят в България и Гърция?
б) С колко души населението на Гърция е по-многобройно от населението на България?
Решение. Трябва да намерим сбора 7 050 034 + 10 738 868
и разликата 10 738 868 – 7 050 034.
Когато смятаме с много големи числа, е удобно да използваме калкулатор.
Вдясно е показан калкулатор, достъпен във всеки телефон.
7 050 034 + 10 738 868
а) За да намерим сбора, набираме с докосване на
17 788 902
съответните цифри (или натискане на съответните
бутони) първото събираемо, след това знака „+“
и след това второто събираемо. Под тях се изписва и
17 788 902
сборът. След докосване на „=“ се появява само сборът.
Отг. 17 788 902 души
10 738 868 – 7 050 034
б) По същия начин, като последователно наберем
3 688 834
умаляемото, знака „–“ и умалителя, под тях се
изписва разликата. Като докоснем „=“, се изписва
3 688 834
само разликата.
Отг. С 3 688 834 души

7 050 034

+ 10 738

17 788

868
902

2 Пресметни с помощта на калкулатор:
а) произведението 28 364 235.73;
б) частното 22 558 144:43.
28 364 235×73

22 558 144÷43

2 070 589 155

524 608

2 070 589 155

524 608

3 Пресметни с калкулатор израза 125.31 – 99.31.
125×31 – 99×31

806

806

Внимавай! Знакът
за умножение e ×,
а за деление е ÷.

Калкулаторът
спазва правилата за реда на
действията!

4 Пресметни.
43 563.73 + 105 405.64



5 През 2018 г. населението на Европейския съюз (ЕС) е 512 647 966 души, а на Съеди-

американски щати (САЩ) – 329 570 357 души.
 нените
а) Общо колко души живеят в ЕС и САЩ?

б) С колко души населението на ЕС е по-голямо от населението на САЩ?

–

126

–

Работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 е за формиране на начални умения за
извършване на четирите аритметични действия
с помощта на калкулатор. Подходяща е за самостоятелна работа.
Зад. 2 е за формиране на начални умения за
пресмятане на изрази с помощта на калкулатор.
Подходяща за самостоятелна работа.
Зад. 3, 4 и 5 – цикъл интердисциплинарни задачи. Подходящи са за екипна работа.
За домашна работа могат да се дадат останалите задачи от учебника и тетрадката.
За ученици със затруднения: работа с
е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа: зад.
3, 4 и 5 от учебна тетрадка № 2.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.
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Урок 110
ДА ПЪТУВАМЕ В ЕВРОПА
Вид на урока – за затвърдяване на знанията
и за формиране на умения.
Дидактическа цел на урока: Да се формират у учениците умения за комплексно прилагане на различни знания.
Очаквани резултати
Учениците да:
• усъвършенстват уменията си за работа с
карти и схеми
• усъвършенстват уменията си за работа с
таблици.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, наблюдение, сравнение,
аналогия.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 2, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Урокът е първи от два поредни тематични
урока. Целта е с помощта на тематично подбрани задачи да се обобщи преди годишния преговор всичко най-важно, изучавано по математика
в 4. клас. Задачите в учебника са свързани с изучаваните аритметични действия. По-важното е,
че всички задачи в учебника са свързани с една
идея – представяне на данни с карти, схеми и
таблици и съставяне на задачи по такива данни.
Данните в задачите са подбрани така, че да не се
налагат тежки пресмятания с големи числа. Въпреки това, ако учителят прецени, може да разреши пресмятанията да се извършват с калкулатор. Освен това урокът дава богата информация
за континента, в който живеем.
Работа в учебника
Зад. 1 е за използване на информация, зададена в таблица. След решаването на дадените подточки или дори на част от тях е уместно учителят да предложи на учениците сами да съставят
задачи по дадените данни.
Зад. 2 – четене на карта. Данните дават богати възможности за съставяне на различни задачи: намиране на маршрути, сравняване на маршрути, намиране на оптимален маршрут и т.н.
Зад. 3 е подобна на зад. 1, като информацията
е от друг характер (най-дългите реки в Европа).
Зад. 4 е за представяне на данни със схема, разчитане на схема и съставяне на задачи по данните.
Зад. 5 е подобна на зад. 1 и 3, като информа100
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Да пътуваме в Европа

1 В таблицата са дадени данни за насеСтолица
Население
Площ
лението и площта на някои европейски
1.
Лондон
8 630 000 1551 кв. км
столици.
Берлин
3 466 000
892 кв. км
а) С колко жители населението на Лон- 2.
дон е по-голямо от населението на
3.
Варшава
1 724 000
517 кв. км
Берлин?
4.
София
1 266 000
492 кв. км
б) С колко жители населението на
София е по-малко от населението на 5.
Прага
1 241 000
496 кв. км
Варшава?
в) Вярно ли е, че площта на Варшава е 3 пъти по-малка от площта на Лондон?
Можеш ли да съставиш и други задачи, като използваш данните?
1

2

3

4

2 На картата са дадени разстоянията между
някои европейски столици.
а) Намерете разстоянието по маршрута:
София – Будапеща – Прага – Берлин
Букурещ – Будапеща – Прага
София – Будапеща – Варшава
Будапеща – Виена – Прага – Берлин
б) Намерете най-късия маршрут:
от София до Виена; от София до Прага
от Букурещ до Прага.
Можеш ли да съставиш и други задачи,
като използваш данните?

Берлин
434 км

5

695 км Варшава
677 км

Прага

526 км

333 км

Виена

129

Букурещ

384 км

София

3 В таблицата е дадена дължината на най-дългите реки
в Европа.
а) С колко километра Волга е по-дълга от Дунав?
б) С колко километра Днестър е по-къс от Дунав?
в) С колко километра Ока е по-дълга от Белая и по-къса
от Днепър?
г) Вярно ли е, че Волга е почти три пъти по-дълга от
Днестър? Можеш ли да отговориш, без да пресмяташ?
д) Вярно ли е, че Дунав е приблизително два пъти по-дълга
от Белая? Можеш ли да отговориш, без да пресмяташ?

–

894 км 1338 км

243 км Будапеща
837 км
1005 км
769 км

Река

Дължина

1.

Волга

3531 км

2.

Дунав

2850 км

3.

Днепър

2200 км

4.

Ока

1500 км

5.

Белая

1430 км

6.

Днестър

1352 км

–

цията е от друг характер (най-високите върхове
в Европа).
Работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 и 2 са за затвърдяване на алгоритмите
за умножение и деление на многоцифрено число
с двуцифрено. Подходящи са за ученици, които
изпитват затруднения с прилагането им.
Зад. 3 е за упражняване правилата за намиране на неизвестно число.
Зад. 4 е за рационално пресмятане на изрази.
Зад. 5 е за намиране лице на фигура върху квадратна мрежа със зададена дължина на страната на
квадратчето. Подходяща за групова работа.
За домашна работа могат да се дадат останалите задачи от учебника и тетрадката.
За ученици със затруднения: зад. 1 и 2 от
учебна тетрадка № 2 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа: По
преценка на учителя всяка от задачите в учебника може да се даде и за групова работа, както и
зад. 5 от учебна тетрадка № 2.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 111
ПРИЯТЕЛСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ
Вид на урока – за затвърдяване на знанията
и за формиране на умения.
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и усъвършенстват знанията на учениците за
действията с многоцифрени числа. Да се формира приятелско толерантно отношение към децата от съседните на България балкански страни.
Очаквани резултати
Учениците да:
• прилагат знанията си за четирите аритметични действия при решаване на сюжетни задачи
• придобият компетентност за работа с числови данни в таблици и диаграми
• усъвършенстват уменията си за съставяне
на текстови задачи по данни
• разширят знанията си за съседните на България балкански страни.
Методи за преподаване и учене – беседа,
анализ, обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 2, е-учебник, ламиниран картон за многократна употреба.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Урокът може да бъде финал на краткосрочен
проект, свързан с предварително проучване и
подготовка на табла и/или презентации за съседните на България балкански страни.
Зад. 1 може да се даде за групова работа, като
учениците си разделят подточките. Творческо
упражнение – допълване на въпрос до получаване на текстова задача. Развива се компетентност
за работа с числови данни в таблица.
Зад. 2 е за творческа екипна работа за съставяне и решаване на текстови задачи по числови
данни в таблица.
Зад. 3 е за индивидуална работа.
Зад. 4 е за откриване и преброяване на геометрични фигури в комбинирана фигура.
Задачата става лесна за изпълнение, ако се
именуват всички точки (върхове на фигурите,
пресечни точки).
Зад. 5 е с интегративен характер – запознаване с националните флагове.
Зад. 6 се решава на основата на зад. 5 чрез
анализ на илюстративния материал към зад. 5.
Зад. 7 е творческа задача за съставяне на тек-
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Приятелство без граници

1 Деца от България и съседните ѝ балкански страни отиват на международен детски
фолклорен фестивал в Бургас. Като използваш карта на Балканския полуостров и
данните от таблицата, пресметни:
а) с колко километра повече ще пътува групата от Северна Македония от групата от
Румъния;
б) с колко километра по-малко ще пътува групата от Турция от групата от Гърция;
в) колко километра общо ще пропътуват фолклорните групи до Бургас.
Задай и други въпроси и реши задачите.
Направление

Разстояние

Букурещ – Бургас

312 км

Ниш – Бургас

558 км

Скопие – Бургас

638 км

Солун – Бургас

582 км

Истанбул – Бургас

334 км

София – Бургас

382 км

Бургас

2 Съставете текстови задачи по данните от таблицата и ги решете.
Население

Площ

България

Държава

7 050 000

110 994 кв. км

Сърбия

7 078 000

88 361 кв. км

Северна Македония

2 119 000

25 713 кв. км

Гърция

10 739 000

131 957 кв. км

Турция

81 257 000

783 562 кв. км

Румъния

21 457 000

238 397 кв. км

а) С колко повече е населението на Румъния от това на България?
б) С колко повече е населението на Турция от това на Сърбия?
София
в) Съставете други задачи по данните от таблицата и ги решете.

Белград

Скопие

Атина

–
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Анкара

Букурещ

–

стови задачи по числови данни в таблица и диаграма. Ако урокът е финален за проект „Приятелство без граници“, може отделни ученици или
групи ученици да са подготвили и да представят
информация (табло, презентация) за столиците
на съседните на България балкански страни.
Зад. 9 може да се решава, като се използва ламинираният картон за многократна употреба. Развива се умение за съставяне на чертеж (план на
сграда).
Работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 е подходяща за домашна работа, но
може да се изпълни и в урока екипно.
За ученици със затруднения: учебник –
зад. 1, 3, 4, 5, 6 и 9 и УТ2 – зад. 1.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл.
Задачи, подходящи за групова работа:
учебник – зад. 1, 2, 7 и 8 и УТ 2 – зад. 1.
Използване на електронни ресурси –
е-учебник.
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Урок 112
ВЕЧЕ ЗНАМ!
Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят
и систематизират знанията от раздел „Деление
на многоцифрено число с двуцифрено число“.
Очаквани резултати
Учениците да:
• обобщят и систематизират знанията за деление на многоцифрено число с двуцифрено
число
• пресмятат числови изрази, в които е включено
деление на многоцифрено число с двуцифрено
• прилагат знанията си за разпределителното
свойство при делението
• могат да намират неизвестен множител, неизвестни делимо и делител
• актуализират знанията си за мерни единици
за време и за лице
• умеят да намират страна на правоъгълник
по дадено лице
• систематизират знанията и уменията си за
решаване на съставни текстови задачи
• систематизират знанията си за видове триъгълници според страните и ъглите.
Методи на преподаване и учене – обобщение, конкретизация, анализиране, синтезиране,
моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 2, транспортир.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 се решава с целия клас. Примерите могат да се решат на дъската, като се коментира
делението.
Зад. 2 е за затвърдяване на знанията за пресмятане на числови изрази. Акцентира се върху
реда на действията.
Зад. 3 е предвидена за прилагане на знанията
за разпределителното свойство.
Зад. 4 може да се раздели на две части.
Примерите от първия ред може да се решат на
дъската, като се коментира как се намират неизвестните числа. Останалите да се дадат за
самостоятелна работа.
Зад. 5 е подходяща да се систематизират знанията на учениците за мерните единици за време
и за лице.
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Вече знам

1 Намери частните.
5620:10
28 640:20
43 092:42
7068:57

630 270:30
940 464:36

2 Пресметни изразите.
420 280:70 + 1543

(35 640 + 689 850):90

410 360:40
1 276 850:25
562 720:80 – 6574

3 Пресметни по лесен за теб начин.
20 450:50 + 295 500:50
28 125:15 – 13 125:15

(4320 – 1320):12

4 Намери неизвестните числа.
? :34 = 680
25. ? = 13 650
? .28 = 101 192
? :17 = 5576

45 312: ? = 64
8280: ? = 45

5 Сравни.
а) 30 ч и 1800 мин
52 ч и 3100 мин

в) 5 год. и 60 месеца
10 год. и 110 месеца

б) 5300 кв.м и 5 дка
6800 кв. м и 7 дка

6 Площта на дворно място с форма на правоъгълник
е 3075 кв. м, а широчината му е 25 м. Колко метра мрежа
е необходима за ограждането на дворното място, ако
вратата е с широчина 2 м?

25 м
S = 3075 кв. м

7 За великденските празници птицекомбинат пакетирал
яйца в опаковки по 10 и по 30 яйца, които били разпределени в 15 магазина поравно. В един вид кашони поставили
60 опаковки по 10 яйца, в друг вид – 26 опаковки по 30
яйца. Работниците напълнили по 45 кашонa от
всеки вид. По колко яйца са доставили за всеки магазин?
8 Определи вида на триъгълниците според страните и ъглите?
а)
б)
в)

г)

9 Преброй и запиши в тетрадката си колко са:
а) окръжностите
б) триъгълниците

–
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–

Зад. 6 се решава, след като се направи анализ
на текста. След това се коментира решението.
Зад. 7 е съставна текстова задача. Учениците се насърчават към записване на решението с
числов израз.
Зад. 9 е подходяща за групова или допълнителна работа.
Работа в учебната тетрадка № 2
Задачите от 1 до 3 са подходящи за домашна
работа.
Зад. 4 е съставна текстова задача, която по
преценка на учителя може да се реши и в часа.
За ученици със затруднения: е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 9
от учебника.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 113
АЗ УСПЯХ!
Вид на урока – за затвърдяване на знанията.
Урокът е упражнение под формата на състезание.
Дидактическа цел на урока: Да се получи
обратна информация за знанията и уменията на
учениците за умножение и деление на многоцифрено число с двуцифрено число, за пресмятане
на числови изрази, за намиране на неизвестен
множител, неизвестно делимо; за прилагане на
разпределителното свойство при умножение и
деление; за намиране на лице на правоъгълник
и страна на правоъгълник по дадено лице; за определяне вида на триъгълник според ъглите; за
разпознаване на геометрични тела.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 2.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа с учебника
Класът се разделя на две групи (два отбора)
за изпълнението на задачите от учебника. Задачите на двете групи са равностойни по трудност.
Затова съответните задачи се оценяват с един и
същ брой точки. Всички задачи се решават самостоятелно, няма задачи, в които да има нови
елементи. Като видове те са подбрани от уроците за затвърдяване. След приключване на работата е добре учителят да отчете резултата от
състезанието. Основната цел е да се получи информация за нивото на овладяване на текущия
материал. Това упражнение дава възможност на
учителя да прецени кои от учениците имат нужда от допълнителна работа и кои от алгоритмите
не са усвоили.
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Аз успях!

1 Пресметни частното.
1971:27
10 419:23
39 585:13
121 512:24

1 Пресметни частното.
1896:24
82 976:16
21 556:34
972 558:18

2 Пресметни изразите.
(637.35 + 8906) – 13 850
94 000 – 654 075:25

2 Пресметни изразите.
75 000 – 14 190:15
(764.45 + 6807) – 25 750

3 Намери неизвестните числа.
31. ? = 6448
? :25 = 1575

3 Намери неизвестните числа.
28. ? = 12 936
? :24 = 3432

4 Пресметни по лесен за теб начин.
8514:22 – 4466:22
375.12 + 625.12

4 Пресметни по лесен за теб начин.
2752:32 + 3648:32
957.12 – 857.12

5 Цветна градина има форма на правоъгълник с дължина 154 дм и обиколка 468 дм.
Намери площта на цветната градина.

5 Спортен комплекс заема терен, който има
форма на правоъгълник с дължина 146 м и
обиколка 472 м. Намери площта на терена.

6 Определи вида на триъгълника според
дължините на страните и големините на
ъглите.

6 Определи вида на триъгълника според
дължините на страните и големините на
ъглите.

C

А

F

B

D

7 Запиши в тетрадката си кое геометрично тяло има 8 ръба, 8 върха и 6 стени,
които са квадрати.

–
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E

7 Запиши в тетрадката си кое геометрично
тяло има 8 ръба, 8 върха, 6 стени, които
са правоъгълници.

–

Работа в учебната тетрадка № 2
Задачите от учебната тетрадка са подходящи
за домашна работа. По преценка на учителя зад.
4 и 5 могат да се дадат и като допълнителни задачи за учениците, които бързо се справят с решаването на задачите от учебника.
За ученици със затруднения: е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.
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Урок 114
ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА
Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се преговорят, обобщят и систематизират знанията на учениците за естествените числа и за принципа за
образуване на редицата на естествените числа.
Очаквани резултати
Учениците да:
• актуализират знанията си за естествени числа, принципа за образуване на редицата на естествените числа и десетична позиционна бройна система
• актуализират знанията си за клас и ред в
записа на естествените числа в десетична позиционна бройна система
• умеят да броят, четат, пишат и сравняват естествени числа
• умеят да представят естествени числа като
сбор от редните им единици.
Методи за преподаване и учене – беседа,
анализ, обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 актуализира знанията за естествени
числа и за редицата на естествените числа, както
и принципа за образуването ѝ. Предвидена е за
устна общокласна работа.
Зад. 2 – преди задачата е необходимо на основата на произволни многоцифрени числа да се
преговорят понятията клас и ред. Учениците работят самостоятелно по задачата. Отговорите се
обсъждат и анализират.
Отг. а) 147 528 , защото само в него в класа на
хилядите няма цифра 5.
б) 101 387, защото в реда на хилядите няма 0.
Зад. 3 е предвидена за устна работа и припомня връзките между редовете в естествените
числа, записани в десетична позиционна бройна
система.
Зад. 4 е предвидена за самостоятелна работа
и общокласна проверка след всяко число.
Зад. 5 е предвидена за устна работа, като отговорът се анализира.
Зад. 6, 7, 8 и 9 са за екипна работа, като всяка
група работи самостоятелно по задачите, а след
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Естествени числа

1 Вярно ли е, че:
а) естествените числа са тези, с които броим и номерираме обекти;
б) най-малкото естествено число е 1;
в) в числото 123 456 789 цифрите 4, 5 и 6 са в класа на хилядите;
г) естествените числа се записват с десет цифри?
2 Прочети числата. Кое е излишното число във всяка редица?
а) 5547, 25 316, 147 528, 153 006, 950 010
б) 230 457, 70 212, 22 470 688, 101 387, 45 230 718, 60 553
3 Вярно ли е, че:
а) 10 стот. = 1 хил.
г) 20 хил. = 2 десетохил.

б) 10 хил. = 1 стохил.
д) 60 десетохил. > 10 стохил.

в) 10 стохил. < 1 млн.
е) 4 млн. < 36 стохил.

4 Запиши числото, което е сбор на:
а) 9 стохил. + 6 десетохил. + 2 хил. + 6 стот. + 7 дес. + 4 ед.;
б) 3 стохил. + 6 хил. + 1 стот. + 6 ед.;
в) 70 стохил. + 8 хил. + 5 стот. + 20 ед.;
г) 2 десетохил. + 10 стот. + 7 дес. + 3 ед.
5 Кое от числата е сбор на 75 десетохил., 30 стот. и 8 дес.?
а) 780 080
б) 753 800
в) 753 080



6 Запишете и прочетете числата, които се получават, като се запише нула вдясно от
оцветената цифра на дадените числа.
6329
651 907
3762
0
759 846
14 812
77 770
6329
63 209
От новите числа подчертайте онези, в които десетохилядите са
повече от 3 и по-малко от 7.
7 В числото 148 012, без да размествате цифрите, задраскайте две от тях така, че новополученото четирицифрено число да е възможно най-малко.
8 В числото 705 846, без да размествате цифрите, задраскайте две от тях така, че новополученото четирицифрено число да е възможно най-голямо.
9 Соня намислила петцифрено число с цифра на десетиците 7. Броят на стотиците е 5
пъти по-голям от броя на единиците, който е с 3 по-малък от броя на десетиците.
А броят на хилядите е 8 пъти по-голям от броя на единиците.
Кое число е намислила Соня?

–
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това получените отговори се обсъждат и анализират общокласно.
Отг. В зад. 7 трябва да се задраскат цифрите
4 и 8; в зад. 8 трябва да се задраскат цифрите 0 и
4; в зад. 9 числото е 34 074.
Работа в учебната тетрадка № 2
Задачите са подходящи за домашна работа.
За ученици със затруднения: от учебника –
зад. 1, 4 а и б, 5.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл..
Задачи, подходящи за групова работа: от
учебника – зад. 6, 7, 8 и 9.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 115
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ
НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЧИСЛА
Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се систематизират и обобщят знанията на учениците за
устно събиране и изваждане на естествени числа
без преминаване и писмено събиране и изваждане с преминаване.
Очаквани резултати
Учениците да:
• умеят да събират и изваждат писмено естествени числа с преминаване и устно без преминаване
• умеят да намират неизвестно събираемо,
неизвестно умаляемо и неизвестен умалител
• умеят да решават съставни текстови задачи
в права и в косвена форма с действията събиране и изваждане
• умеят да решават текстови задачи с данни,
представени в табличен вид.
Методи за преподаване и учене – беседа,
анализ, обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 2, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 се решава устно и с нея се проверяват
уменията за събиране и изваждане на естествените числа без преминаване.
Зад. 2 проверява уменията за писмено събиране и изваждане с преминаване на естествените числа. Класът се разделя на три групи, които
решават по една колонка. Решава се самостоятелно и се проверява индивидуално.
Зад. 3 се решава самостоятелно, проверката е
индивидуална.
Зад. 4 общокласно се решава по един пример
за намиране на различен неизвестен компонент.
Останалите се решават самостоятелно, проверката е индивидуална.
Зад. 5 се решава самостоятелно, проверката
е общокласна.
Зад. 6 се анализира общокласно, прави се
схема на задачата, след което учениците работят
самостоятелно. Проверката е индивидуална.
Зад. 7 е предвидена за самостоятелна работа
и индивидуална проверка.
Зад. 8 е предвидена за екипна работа. Работи
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Събиране и изваждане
на естествените числа

1 Пресметни устно.
–
8200

4000

+

–

12 050

3100

2 Запиши по лесен за теб начин и пресметни.
12 650 + 7270
58 364 + 36 128
100 002 – 5430
412 371 – 38 420
3 Пресметни изразите.
3730 + (24 600 – 5199)

+

4300

–

10 400

67 140 + 32 860
1 003 466 – 5099

90 060 – (36 714 + 23 389)

4 Намери неизвестното число.
? – 42 208 = 9745
? – 32 106 = 28 438
8549 + ? = 10 021

7215 – ? = 2145 + 1098
51 006 – ? = 16 980 – 2799
? + 17 265 = 6574 + 18 385

5 Разгледай данните в таблицата и пресметни от коя стока са продадени най-много
бройки за една седмица в супермаркет „Зорница“.

В началото
на седмицата

8375 броя

5264 броя

6800 броя

В края
на седмицата

6789 броя

3719 броя

4285 броя

6 Бащата на Лазар изминал с кола 2157 км от София до Амстердам през Виена и
Франкфурт. Първо изминал 1004 км до Виена. След това пропътувал разстоянието от
Виена до Франкфурт, което било с 288 км по-късо. Колко километра е разстоянието
от Франкфурт до Амстердам?
7 Напиши пет числа, първото от които е 740 715, а всяко следващо е с 50 десетохиляди
по-голямо.
8 Склад за фуражи доставил на три кравеферми 12 т фураж. Първата и втората получили общо 8875 кг, а втората и третата – 8753 кг.
По колко килограма фураж са доставени на всяка кравеферма?
Ако втората ферма намали поръчката си наполовина, а третата я увеличи три пъти, с
колко килограма ще се увеличи доставката на склада за фураж?

–
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се първо по първата част от условието. Всеки
екип предлага своето решение, което се анализира общокласно.
Решение: 12 000 кг – 8875 кг = 3125 кг (фураж за третата ферма)
8753 кг – 3125 кг = 5628 кг (фураж за втората
ферма)
12 000 кг – ( 3125 кг + 5628 кг) = 3247 кг (фураж за първата ферма)
След това аналогично се работи по второто
подусловие.
Работа в учебната тетрадка № 2
Задачите са подходящи за домашна работа.
За ученици със затруднения: учебник – зад.
2, 3, 4, 5.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.
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Урок 116
УМНОЖЕНИЕ
Вид на урока – за преговор и обобщаване на
знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят и систематизират знанията за умножение на
многоцифрени числа с едноцифрени и на многоцифрени числа с двуцифрени числа.
Очаквани резултати
Учениците да:
• обобщят и систематизират знанията си за
умножение с едноцифрени и с двуцифрени числа
• обобщят и систематизират знанията си за
умножение на многоцифрени числа с едноцифрени и с двуцифрени числа
• обобщят и систематизират знанията си за
намиране на неизвестен компонент
• обобщят и систематизират знанията си за
разместителното, съдружителното и разпределителното свойство на умножението
• систематизират знанията и уменията си за
решаване на съставни текстови задачи в права и
в косвена форма
• систематизират знанията си за наименованията на компонентите и резултатите от аритметичните действия
• систематизират знанията си за геометричните
тела правоъгълен паралелепипед и куб.
Методи на преподаване и учене: обобщение, конкретизация, анализиране, синтезиране,
моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 2, картон за многократна
употреба, табло.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 е подходяща за упражняване на устното пресмятане на произведения.
Зад. 2 може да се решава самостоятелно от
учениците. Подходяща е учителят да окаже помощ на ученици, които все още не са усвоили
умножението на многоцифрени с едноцифрени
и с двуцифрени числа.
Зад. 3 предоставя възможност на учениците
да пресметнат по лесен за тях начин. При проверката учителят акцентира върху свойствата на
действие умножение.
Зад. 4 и 5 могат да се дадат за самостоятелна
работа, а резултатите да се проверят фронтално.
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Умножение

1 Пресметни устно.
9.11 100
602 .40

2100.20

4100.5
700.4

2 Пресметни.
2324.2
6024.3
18 377.5

313.30

2100.20

2000.2

800.70

5270.10

70 364.6
120 314.2
5367.16

3245.21
6510.37
9078.23

3 Пресметни по лесен за теб начин.
7462.5 + 5538.5
7.(5000 + 300 + 40 + 5)
(2000 + 400 + 60 + 8).4
9.3245 + 9.1755

6325.6 – 3125.6
8425.8 – 7425.8

4 Кое е числото, на което:
а) половинката е 12 395;

в) четвъртинката е 25 258?

б) третинката е 15 286;

5 Намери неизвестните числа.
? .9 = 9801
? :28 = 11 200
? .6 = 12 396
? :9 = 17 046

? :12 = 3759
? :36 = 4356

6 За обзавеждане на компютърна зала купили 13 маси по 187 лв., 26 стола по 69 лв. и
25 компютъра по 1059 лв. Колко лева общо струва покупката?
7 Красимир чете приключенски роман, като прочита по 35 страници на ден. След дванадесетия ден му остават да прочете още 140 страници от романа. Колко страници има
приключенският роман, който чете Красимир?
8 Фирма купува автомобил и камион, които ще изплаща една година. Първоначалната
вноска за колата е 8220 лв., а месечните вноски са по 1370 лв. Първоначалната вноска за камиона е 132 000 лв., а месечните вноски са по 22 000 лв. Колко лева ще плати
фирмата общо за автомобила и камиона?
9 а) Колко върха имат 118 куба? А 210 правоъгълни паралелепипеда?
б) Колко ръба имат 130 правоъгълни паралелепипеда? А 255 куба?
в) Колко стени имат 132 куба? А 240 правоъгълни паралелепипеда?
10 Кои са следващите две числа в редицата?
12, 144, 1728, , .

–

138

–

Зад. 6, 7 и 8 са предвидени да се преговори решаване на съставна текстова задача в права форма.
Зад. 9 се решава на база знанията за броя на
елементите на куб и правоъгълен паралелепипед.
Зад. 10 – правилото е .12.
Работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 и 2 са подходящи за домашна работа.
Зад. 3 е подходяща за урочна и за домашна
работа.
Зад. 4 се решава с един числов израз.
За ученици със затруднения: материали за
индивидуална работа и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 8
от учебника.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 117
ДЕЛЕНИЕ
Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят
и систематизират знанията за деление на многоцифрено число с едноцифрено и за деление на
многоцифрено число с двуцифрено.
Очаквани резултати
Учениците да:
• могат да делят многоцифрено число с едноцифрено без преминаване и с преминаване
• могат да делят многоцифрено число с двуцифрено
• пресмятат правилно стойностите на числови изрази и да познават реда за извършване на
действията
• могат да намират неизвестен множител, неизвестен делител и неизвестно делимо
• решават съставни текстови задачи в права
форма
• си служат правилно с наименованията на
компонентите и резултатите от аритметичните
действия
• прилагат знанията си за изучените мерни
единици за дължина, маса, време
• могат да намират лице на правоъгълник.
Методи на преподаване и учене – обобщение, конкретизация, анализиране, синтезиране,
моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 2, картон за многократна
употреба, табло.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 е предназначена за упражняване на
устното смятане.
Зад. 2 е подходяща да се окаже помощ на учениците, които още не са овладели алгоритмите
за деление на многоцифрено число с едноцифрено или с двуцифрено.
Зад. 3 е предназначена за припомняне на
реда за извършване на действията при пресмятане стойности на числови изрази със скоби и
без скоби.
Зад. 4 и 5 са математически диктовки. Предвидени са за поддържане на знанията за наименованията на компонентите при четирите
аритметични действия, както и за намиране на
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Деление

1 Пресметни устно.
300 000:

3

240 000:

60
5

4

420 000:

80

10

6

2

30

70
4

60

2 Пресметни.
2860:2
24 356:4
46 344:6

25 605:5
41 580:99
11 200:40

9025:25
8432:68
158 079:79

3 Пресметни изразите.
(1152 + 968):4
(17 328 – 4452):3

7567:7 – 5663:7
(21 000 + 600 + 48):4

2325:15 + 8250:15
13 206:31 – 5859:31

4 Пресметни:
а) сборa от третинката на 56 727 и четвъртинката на 8020;
б) разликата на четвъртинката на 195 208 и половинката на 36 250;
в) частното на половинката на 36 520 и четвъртинката на 220.
5 Запиши три числа, първото от които да е 89 364, второто – 4 пъти по-малко от първото, а третото – 11 пъти по-малко от второто. Вярно ли е, че третото число е 44 пъти
по-малко от първото число?
6 Намери неизвестните числа.
? .3 = 15 645
1587: ? = 3
6231: ? = 31
14. ? = 44 996
? .9 = 108 270
5280: ? = 15

? :3 = 12 597
? :34 = 8024
? :25 = 1575

7 Библиотека разполага общо с 21 396 книги, разпределени в отдел художествена литература и детски отдел. В отдел художествена литература има книги на български език
и книги на чужди езици. Книгите на български език са 15 260, а книгите на чужди
езици са 35 пъти по-малко. Колко са книгите в детския отдел на библиотеката?
8 Два правоъгълника имат равни лица от 15 840 кв. см. Широчината на първия правоъгълник е 24 см, а широчината на втория правоъгълник е два пъти по-голяма. Сравни
дължините на двата правоъгълника.
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половинка, третинка и четвъртинка от дадени
многоцифрени числа. Припомня се отношението
пъти по-малко, насочващо към действие деление в рамките на текстова задача.
Зад. 7 и 8 са за систематизиране на знанията
за решаване на съставни текстови задачи.
Работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 – учениците най-напред преценяват
колко цифри ще съдържат частните, и оцветяват
в съответния цвят фигурите с примерите. След
това пресмятат частните и проверяват дали правилно са преценили и оцветили. Подходяща е за
урочна и за домашна работа.
Зад. 2, 3 и 4 са подходящи за домашна работа.
С тях се повтарят обобщенията от урока.
За ученици със затруднения: материали за
индивидуална работа и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 7
от учебника.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.
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Урок 118
МЕРНИ ЕДИНИЦИ
Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят
и систематизират знанията на учениците за мерните единици за маса, дължина, лице и време и
връзките между тях.
Очаквани резултати
Учениците да:
• познават мерните единици за маса грам, килограм и тон и връзките между тях
• познават мерните единици за време секунда,
минута, час, година, век и връзките между тях
• познават мерните единици за дължина милиметър, сантиметър, дециметър, метър, километър и връзките между тях
• познават мерните единици за лице и да намират лице на правоъгълник
• умеят да решават различни видове задачи с
мерни единици за маса, дължина, време и лице.
Методи за преподаване и учене – беседа,
анализ, обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 и 2 се решават самостоятелно. С тях се
припомнят мерните единици за време и връзките
между тях. Проверката е общокласна.
Зад. 3 и 4 се решават самостоятелно. Учениците актуализират знанията си за връзките между мерните единици за маса.
Зад. 5 е текстова задача с преобразуване на
мерни единици за маса. След предварителен общокласен анализ и съкратен запис на условието
учениците работят самостоятелно. Проверката е
индивидуална.
Зад. 6 се решава общокласно, за да се преговорят връзките между мерните единици за дължина.
Зад. 7 е предвидена за самостоятелна работа.
Проверката е индивидуална.
Зад. 8 и 9 са текстови задачи за намиране
лице на правоъгълник. След общокласен анализ
учениците работят самостоятелно. Проверката е
индивидуална.
Зад. 10 и 11 са задачи с избираем отговор, с
които се проверяват знанията на учениците за
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Мерни единици

1 Запиши в тетрадката си всички мерни единици за време, които познаваш.
2 Сравни.
4 ч и 253 мин
12 века и 120 години

144 сек и 6 мин
2 ч 40 мин и 160 мин

3 На колко килограма са равни:
а) 2 т 6 кг;
б) 35 т 80 кг;
в) четвъртината на 20 т?

168 ч и 1 седмица
700 дни и 2 години

4 На колко грама са равни:
а) 3 кг и половина;
б) 42 кг 25 г;
в) 317 кг?

5 Един автовоз превозва 3 леки коли и 5 електрически миниавтомобила. Колко килограма тежи автовозът, ако една лека
кола тежи 1800 кг, един електрически миниавтомобил –
850 кг, а цялата композиция (заедно с автовоза) тежи 22 т?
6 Вярно ли е, че:
1 см = 10 мм
1 м > 5 дм
2

10 дм = 100 см
11 км 42 м = 11 420 м

7 Пресметни на колко:
а) метра са равни 35 км 12 м;
в) дециметра са равни 8 м 2 дм;

1 км = 100 м
300 м < 1 км
4

700 см = 7 м
3 дм < 28 см?

б) милиметра са равни 65 см;
г) сантиметра са равни 24 м 17 см.

8 Част от парк има форма на правоъгълник с размери 500 м и
40 м и трябва да се покрие с тревни чимове. Каква сума трябва да се плати за тревните чимове, ако един квадратен метър
от тях струва 13 лв.?
9 Дворът на леля Нина има форма на правоъгълник с дължина
32 м и широчина 17 м. Леля Нина иска да го засее с трева.
За засяването на един квадратен метър са необходими средно
30 грама семена. В градинския център има чували със семена
от 10 кг, 15 кг и 20 кг. Чувал от колко килограма трябва да купи
леля Нина, за да засее двора си?



10 На колко метра са равни 47 км 25 м?
а) 4725 м;
б) 47 250 м;

в) 47 025 м

11 На колко килограма са равни 17 т 80 кг?
б) 17 080 кг;
 а) 17 800 кг;

в) 1780 кг

–
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връзките между мерните единици за дължина и
за връзките между мерните единици за маса. Решават се устно.
Работа в учебната тетрадка № 2
Задачите са подходящи за домашна работа.
За ученици със затруднения: учебник –
зад.1, 2, 3, 6 и 7.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл.
Задачи, подходящи за групова работа:
учебник – зад. 2.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 119
ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ
Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят
и систематизират знанията за геометричните
фигури и геометричните тела.
Очаквани резултати
Учениците да:
• обобщят знанията си за геометричните фигури отсечка, ъгъл, триъгълник, правоъгълник,
квадрат, окръжност
• затвърдят знанията си за геометричните
тела правоъгълен паралелепипед, куб, цилиндър, пирамида, конус, кълбо
• обобщят и систематизират знанията си за
мерните единици за дължина на отсечка, големина на ъгъл, лице на правоъгълник и квадрат
• умеят да намират обиколка на геометрични
фигури (мерни единици за дължина) и лице на
правоъгълник и квадрат (мерни единици за лице)
• определят видовете триъгълници според
страните и според ъглите
• умеят да измерват с транспортир големината на ъгъл, да чертаят ъгъл по зададена мярка, да
чертаят окръжност с пергел
• обобщят и систематизират знанията и уменията си за решаване на съставни текстови задачи с геометрично съдържание.
Методи на преподаване и учене – обобщение, конкретизация, анализиране, синтезиране,
моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 2, табло, картон за многократна употреба.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 изисква измерване дължините на страните и големините на ъглите.
Зад. 2 има практически характер и е предназначена за поддържане на умението за измерване
на ъгли с транспортир.
Зад. 3 също е практическа – за чертане на
ъгли по зададени мерки в градуси.
Зад. 4 e практическа – за чертане на окръжности по зададени радиуси.
Зад. 5 – систематизират се знанията за окръжност и елементите ѝ – център, радиус.
Зад. 6. – обобщават се и се систематизират
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Геометрични фигури

1 Определи вида на всеки от триъгълниците според дължините
на страните и големините на ъглите.
C

D

M

E

B
F
А
2 Измери и запиши градусните мерки на ъглите.
O
L

K

L

C
N

P

M
B

O

O

3 Начертай ъгли с мерки: 45°, 80°, 125°.
4 Начертай окръжност с радиус:
а) 3 см;
б) 25 мм;
в) 4 см.

B

5 Разгледай чертежа и запиши отговорите на въпросите.
а) Коя точка е център на окръжността?
б) Коя отсечка е радиус на окръжността?

M
D

O
А

C

S
6 Квадратът и правоъгълникът на чертежа имат обиколки 216 м.
а) Намери лицето на квадрата.
б) Намери лицето на правоъгълника,
ако дължината му е 60 м.

?

60 м
?

7 Определи вида на геометричните тела.

8 Детска площадка има размери 10 м и 8 м. На нея има къщичка за игра и пясъчник, както е показано на схемата. Колко
квадратни плочи са необходими за покриването на площадката, ако 4 плочи покриват 1 кв. м?

3м

2м

3м

–
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4м

–

знанията за решаване на съставна текстова задача с геометрично съдържание. За намиране лицата на фигурите е необходимо учителят да даде
насоки за работа с чертежа на задачата.
Зад. 8 e съставна. Необходимо е да се направи анализ, като учителят насочва вниманието на
учениците към чертежа на задачата.
Работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 е подходяща както за изпълнение в
урока, така и за домашна работа.
Зад. 2 е подходяща за домашна работа.
Зад. 3 е съставна текстова задача. Предвидена е за извършване на изчисленията с помощта
на калкулатор. Подходяща за урочна и за домашна работа.
Зад. 4 е подходяща за домашна работа.
За ученици със затруднения: е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 8
от учебника.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.
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Урок 120
ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ
Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят
и систематизират знанията и уменията на учениците за решаване на текстови задачи.
Очаквани резултати
Учениците да:
• актуализират знанията си за елементите на
текстовата задача: условие, числови данни, въпрос, зависимости
• усъвършенстват уменията си за съкратено
записване, съставяне на схема и решаване на
съставни текстови задачи и на текстови задачи
в косвена форма
• усъвършенстват уменията си за преобразуване на текстови задачи.
Методи за преподаване и учене – беседа,
анализ, обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 и 2 са текстови задача по статистически данни в таблици. Творчески упражнения
за съставяне и решаване на текстови задачи по
числови данни в таблица.
Следващите задачи може да се възложат за
екипна работа.
Зад. 3 е съставна текстова задача, съдържаща
косвени отношения. При анализа да се обърне
внимание на аритметичните действия, с които
се решава. Учениците решават самостоятелно,
проверката е фронтална.
Зад. 4 е текстова задача по данни от интернет.
Творческо упражнение за съставяне на текстови
задачи по числови данни. Предвидена е за самостоятелна работа и фронтална проверка.
Зад. 5 се решава самостоятелно след общокласен анализ. Акцентът е върху решение с един
числов израз. Индивидуална проверка.
Зад. 4 и 5 може да се дадат за екипна работа.
Работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 може да се реши след зад. 1 от учебника. Подходяща е и за домашна работа.
Зад. 2 е в косвена форма и е предвидена за
домашна работа.
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Текстови задачи

Планина
Витоша
Пирин
Рила
Стара планина
Родопи

1 Като използваш данните от таблицата,
пресметни с колко квадратни километра
територията на Родопите е по-голяма
от територията на Стара планина.
Състави и реши още 3 задачи.

Площ в кв. км
270
2585
2629
11 596
14 735

2 Като използваш данните от таблицата, пресметни с колко километра река Нил е
по-дълга от река Енисей? С данните от таблицата състави още 3 задачи и ги реши.
Река
Континент
Дължина
Нил
Африка
6695 км
Амазонка Южна Америка
6520 км
Конго
Африка
4700 км
Мисисипи Северна Америка 3734 км

Река
Волга
Енисей
Дунав
Рейн

Континент
Европа
Азия
Европа
Европа

Дължина
3531 км
3487 км
2850 км
1233 км

3 а) Населението на Германия е 82 850 000 и е с 44 416 400 души повече от населението на
Полша. Намери броя на населението на Великобритания, ако знаеш, че то е
с 27 804 400 души повече от населението на Полша.
б) Колко души общо е населението на Германия, Полша и Великобритания?
в) Населението на Италия е 60 484 000 души, а на Испания – 46 700 000. С колко
души населението на Италия е повече от населението на Испания?

Берлин

Лондон

Рим

Мадрид

Варшава

4 а) През 2017 г. музеят на модерното изкуство в Ню Йорк е посетен от 2 800 000 души.
Те са с 4 600 000 по-малко от посетилите Лувъра в Париж през същата година и с
3 600 000 по-малко от посетилите Британския музей в Лондон. Колко души са посетили Лувъра и колко души са посетили Британския музей през 2017 г.?
б) Състави 3 задачи с данните от таблицата и ги реши.
Музей
Лувър
Британски музей
Прадо
Музей на модерното изкуство

Държава
Франция
Великобритания
Испания
САЩ

–
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Посетители

3 000 000
2 800 000

–

Зад. 3 е творческо упражнение за съставяне
на текстова задача по схематичен модел. Подходяща е за работа в урока, но може да се възложи
и за домашна работа.
Зад. 4 е съставна текстова задача, съдържаща
косвени отношения. (Как ще намерим населението на Италия? Как ще намерим населението
на Гърция?)
Зад. 5 е елементарна текстова задача в косвена форма. Подходяща е за домашна работа.
За ученици със затрудения: от учебника –
отделните стъпки при решаването на текстовите
задачи.
За по-бързо справящи се ученици: „Пъстра
математика“, СМ 4. кл..
Задачи, подходящи за групова работа: от
учебника – зад. 1, 2 и 4, УТ 2 – зад. 3 и 4.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

Урок 121
Текстови задачи
МОГА ЛИ
САМ?

1 Като използваш данните от таблицата,
пресметни с колко квадратни километра
територията на Родопите е по-голяма
от територията на Стара планина.
Състави и реши още 3 задачи.

Планина
Витоша
Пирин
Рила
Стара планина
Родопи

Площ в кв. км
270
2585
2629
11 596
14 735

Вид на урока – за проверка и оценка на знаданните от таблицата, пресметни с колко километра река Нил е
2 Като използваш
нията (изходна
диагностика).
по-дълга от река Енисей? С данните от таблицата състави още 3 задачи и ги реши.
Дидактическа
цел наДължина
урока:
се измерят
Река
Континент
РекаДа Континент
Дължина
Нил
Африка
6695 км
Волга
Европа
3531 км
чрез тест и да
се
оценят
постиженията
на
учениАмазонка Южна Америка
6520 км
Енисей
Азия
3487 км
Конго
Африка
4700 км
Дунав
Европа
2850 км
ците за усвоеното
учебно съдържание.
Мисисипи Северна Америка 3734 км
Рейн
Европа
1233 км
Формата
за теста е индивидуална. Време за
3 а) Населението на Германия е 82 850 000 и е с 44 416 400 души повече от населението на
Намери броя на населението на Великобритания, ако знаеш, че то е
изпълнение сПолша.
на
теста
– 40
минути.
27 804
400 души повече
от населението
на Полша.
б) Колко души общо е населението на Германия, Полша и Великобритания?
В приложенията
в
края
на
книгата за учитев) Населението на Италия е 60 484 000 души, а на Испания – 46 700 000. С колко
души населението на Италия е повече от населението на Испания?
ля предоставяме
варианти на теста за две групи. Тестовете са аналогични на този, включен
в учебника, и следва да се оценяват по същия
начин. За учениците със СОП е предложен рабоРим
Мадрид
Варшава
тен лист, Берлин
в койтоЛондон
са включени
задачи,
покрива4 а) През 2017 г. музеят на модерното изкуство в Ню Йорк е посетен от 2 800 000 души.
Те са с 4 600 000минимум
по-малко от посетилите
в Париж през същата година и с
щи задължителния
отЛувъра
знания.
3 600 000 по-малко от посетилите Британския музей в Лондон. Колко души са посетили
Лувъра
и
колко
души
са
посетили
Британския
през 2017
г.?
Учебно-методически
ресурси –музей
тест,
трансб) Състави 3 задачи с данните от таблицата и ги реши.
портир.
Музей
Държава
Посетители
Лувър
Британски музей
Прадо
Музей на модерното изкуство
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Мога ли сам?

1 Пресметни.
а) 2085 + 4231
б) 2103.5
в) 4417:7

7864 + 2106
371.23
60 240:60

2 Пресметни.
3420:30 + 580

16 000 – 284
3452.30
96 720:24

10 т.
4 т.

(4040.5 + 25) – 3025

3 Намери неизвестните числа.
4360 – ? = 1572

6 т.

6528: ? = 16

4 Измери и запиши в тетрадката си градусната мярка на всеки от ъглите.
А

О

M

О

B

4 т.

L

5 Определи вида на триъгълника според страните и ъглите.
а)
б)
в)
E

C

L
6 т.

А

B

D

F

M

N

6 Обиколката на спортна площадка е 136 м, а дължината ѝ е 48 м.
Колко квадратни метра е лицето на спортната площадка?
7 Семейство Петкови отглеждат в стопанството си домати,
краставици и пипер. Тази година произвели 10 650 кг краставици,
с 2400 кг повече домати и 2 пъти по-малко пипер, отколкото краставици.
Колко килограма зеленчуци са произвели семейство Петкови?

Франция
Великобритания
Испания
САЩ

3 000 000
Насоки за организиране на учебната
среда
2 800 000
Работа с теста
Зад. 1 измерва знанията за събиране, изваждане, умножение и деление на многоцифрени
числа – основни типове задачи.
Всяка вярно решена задача се оценява с 1 т.
Максимален брой – 10 т.
Зад. 2 измерва знанията за пресмятане на
числови изрази и за реда на действията. Всеки
вярно решен пример се оценява с 2 точки. Максимален брой – 4 т.
Зад. 3 измерва знанията за намиране на неизвестен делител и умалител. Всеки вярно решен
пример се оценява с 3 т. Максимален брой – 6 т.
Зад. 4 измерва знанията и уменията за измерване на ъгли. Всеки верен отговор се оценява с
2 т. Максимален брой – 4 т.
Зад. 5 измерва знанията за определяне на вида
на триъгълник. Всеки верен отговор се оценява
с 2 т. Максимален брой – 6 т.
Зад. 5 измерва знанията за намиране на лице
на геометрична фигура по дадени страна и обиколка. Максимален брой – 5 т.
Зад. 6 измерва знанията и уменията на учениците за решаване на съставни текстови задачи с
три пресмятания. За вярно записано и извършено първо пресмятане – 1 т., за вярно записано
и извършено второ пресмятане – 2 т., за вярно
записано и извършено трето пресмятане – 2 т.
Максимален брой – 5 т.

12 482 – 7518

Общ брой точки:

–

143

5 т.

5 т.

40 т.

–

Общо за целия тест максималният брой точки е 40.
Скала за трансформиране на постиженията
от точки в равнища на качествена оценка
Първо равнище: от 0 до 20 т. – ученикът има
сериозни пропуски.
Второ равнище: от 21 до 30 т. – ученикът се
справя добре, но може повече.
Трето равнище: от 31 до 40 т. – ученикът се
справя отлично.
Работа в учебната тетрадка № 2
В учебната тетрадка са включени три задачи,
които са подходящи за домашна работа. Могат
да се решават при подготовката за теста, както
и да се дадат за изпълнение на учениците, които
се справят по-бързо с теста. За подготовката на
учениците със СОП учителят може да използва
задачи, подобни на тези от предложения в края
на настоящата книга работен лист.
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Урок 122
ВЕЧЕ СЪМ ПЕТОКЛАСНИК
Вид на урока – обобщаване и систематизиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят
и систематизират знанията върху учебния материал за четвърти клас.
Очаквани резултати
Учениците да:
• обобщят и систематизират знанията си за
събиране и изваждане на многоцифрени числа
• обобщят и систематизират знанията си за
умножение и деление на многоцифрени числа с
едноцифрено и с двуцифрено число
• обобщят и систематизират знанията си за
правилно пресмятане стойностите на числови
изрази, като спазват реда на действията
• обобщят и систематизират знанията си за
прилагане на разпределителното свойство
• обобщят и систематизират знанията си за
намиране на неизвестно число
• обобщят и систематизират знанията си за намиране обиколка и лице на квадрат и правоъгълник
• обобщят и систематизират знанията и уменията си за решаване на съставни текстови задачи
• обобщят и систематизират знанията и уменията си за решаване на текстови задачи с използване на данни от таблици.
Методи на преподаване и учене – обобщение, конкретизация, анализиране, синтезиране,
моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 2.
Насоки за организиране на учебната среда
Работа в учебника
Зад. 1 е предвидена за самостоятелно решаване.
Зад. 2 също се решава самостоятелно, като
при необходимост се прави анализ на отделните
изрази и се акцентира на реда на действията.
Зад. 3 – учителят следи за правилното прилагане на разпределителното свойство. Коментира
се най-лесният начин за пресмятане на израза.
Зад. 4 се решава, като се коментира фронтално.
Зад. 5 – по преценка на учителя се прави анализ и съкратен запис на задачата.
Зад. 6 – припомня се как се намира обиколка на квадрат и триъгълник, как се намира
страна на съответната фигура по дадена обиколка. Акцентира се на сравнимите компонен112
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Вече съм петокласник

1 Пресметни.
а) 12 000 + 2450
9573 + 20 427
75 631 + 9754
б) 7206.8
8412.5
7541.54
56 043.14
43 688:4
40 328:8

85 000 – 27 000
30 006 – 28 764
75 315 – 18 647
24 560.10
2057.50
4640.57
7621. 18
32 005:5
65 430:30

2 Пресметни изразите.
208.9 + 45 125.3
(54 700 – 45 281).34

326.4 – 194.6
78 605:5 + 345

(1504.35 – 17 503) + 850
7840 – (15 445 – 12 452)

3 Пресметни изразите.
(172 + 2528):3
(7034 – 6034).34

601.24 + 399.24
289.28 – 189.28

(416 + 204).2
(35 014 + 2666):40

4 Намери неизвестните числа.
? – 346 = 6051
284 + ? = 1450
? .15 = 9675
? :31 = 2108
96 720: ? = 24
26 752: ? = 64

75 810 + 36 248
94 557+ 50 704
17 854 – 9576
12 214.30
64 008.34
151 050:25

50 176 – ? = 456.20
811 566: ? = 63
253 806: ? = 42

5 Земеделско стопанство отглежда маслодайна роза върху площ от
85 дка. Средният годишен добив от един декар е 380 кг, а изкупната
цена е 2 лв. за килограм розов цвят.
а) Колко килограма розов цвят е добивът за една година?
б) Колко лева са получили производителите от продажбата на
цялата продукция?
6 Обиколката на квадрат е 216 см. Намери обиколката и лицето на правоъгълник с широчина, равна на страната на квадрата, и дължина, с 16 см по-голяма.
7 Увеселителен парк бил посетен за
един месец от 2146 души. Използвай
таблицата с данни и отговори на въпросите.
а) Колко ученици са посетили увеселителния парк?
б) Колко лева са приходите на увеселителния парк от отделните възрастови групи?
в) Колко лева е приходът от всички
закупени билети?

–

Възраст
0 – 3 год.

Цена на Брой поПриход
билет
сетители
безплатно
148

4 – 7 год.

3 лв.

Ученици

5 лв.

Студенти

7 лв.

156

Възрастни

12 лв.

360

5 лв.

225

Пенсионери

144

584
3365 лв.

–

ти (страни) и как се намира лице на квадрат и
правоъгълник.
Зад. 7 е съставна текстова задачи с използване на данни от таблица. Ако е необходимо, коментира се всеки от въпросите на задачата.
Подборът на задачите в урока е направен с
цел да бъдат обхванати всички главни моменти
от учебното съдържание в четвърти клас. Но
тъй като урокът е заключителен, учителят може
да го използва по различен начин в зависимост
от резултатите, които са показали учениците на
теста за определяне на изходното ниво.
Работа в учебната тетрадка № 2
Задачите от 1 до 3 са подходящи за домашна
работа, а зад. 4 е подходяща за групова работа,
като на учениците се постави задача да намерят
лицето по най-лесен начин.
За ученици със затруднения: е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: СМ 4.
кл., „Пъстра математика“.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 4
от учебна тетрадка № 2.
Използване на електронни ресурси:
е-учебник.

4. РАБОТА ПО ПРОЕКТ
МАТЕМАТИЧЕСКИ РЕЧНИК ЗА 1. – 4. КЛАС
доц. д-р Габриела Николова Кирова

Диференцираният подход повишава ефективността на учебно-възпитателния процес
по математика. Той дава възможност да се допринася ежедневно за индивидуалното развитие на математическите способности на отделните деца. Често учителят се увлича да
работи с усреднено темпо и да адресира съдържанието и начините на работа към средното ниво, към средностатистическия ученик, но реалностите са такива, че в паралелките винаги съществуват минимум три подгрупи и е добре да държим сметка за тяхното
наличие. Пренебрегването на специфичните нужди на децата с временни затруднения,
както и на децата с повишени интереси и способности по математика ощетява и едните, и
другите. Прилагането на диференциран подход в ежедневната практика изисква сериозни
допълнителни усилия. При осъзнаване на важността на индивидуализацията и диференциацията, при добро планиране и предварително обмисляне, е възможно поне при някои
от задачите и упражненията да се работи в часовете по математика, като се подхожда
диференцирано и така да се подпомагат индивидуалното развитие и напредъкът на отделните ученици от паралелката.
Във всяка паралелка съществуват няколко на брой подгрупи с ученици с различно
ниво на математическите знания и способности. В рамките на ограниченото времетраене
на един учебен час трудно може да се разгърне диференциация с отчитане особеностите
на всички тези подгрупи. Добре би било, ако учителят при планирането на урока предвиди специфични методически действия, насочени поне към три условно обособени подгрупи в паралелката: първо ниво – деца с временни затруднения по математика; второ
ниво – т.нар. средностатистическо нивo, това са преобладаващата част от децата; трето
ниво – деца с повишен интерес и способности по математика. Така той ще има предвид
възможностите за диференциация при решаване на общи задачи и упражнения от целия
клас, т.е. единна самостоятелна работа, а не прилагане на диференцирани упражнения с
различно съдържание за различни подгрупи деца.
При изпълнението на самостоятелна работа, когато тя е с по-сложен характер или с
по-голям обем, проличават различията в знанията, уменията и възможностите на учениците и е ефективен диференцираният подход. За да се подпомогнат учениците от първото
ниво, понякога е достатъчно преди изпълнението на дадена задача от целия клас да се
актуализира съответното правило или определение. Без да се насочва вниманието на
целия клас към това за кого е предназначено актуализирането, се поставя въпрос от типа:
„Кой ще припомни как се намира неизвестен делител?“ или „Някой ще каже ли как се намира лице на правоъгълник?“. Обикновено отговори дават ученици от второ и особено от
трето ниво. След това целият клас преминава към самостоятелно изпълнение на конкретната задача, в която се налага използване на актуализираното правило или алгоритъм.
Същата роля играе решаването на един пример (един или два числови израза) или образец от предстоящата за изпълнение задача. Един ученик от класа по желание решава на
дъската, като обяснява как точно извършва действията. Може решението да се изкаже на
глас от място, без да се записва (когато задачата е по-лесна). След привеждането на примера всички ученици решават самостоятелно останалите примери от задачата. В други
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случаи е възможно да се даде (дадат) на отделните ученици от т.нар. листчета първо ниво
с определението, правилото или решена една задача – образец. Спестява се от урочното
време и не се задържа вниманието на всички върху нещо, което е известно и се владее от
по-голямата част от учениците.
Тук се очертава един деликатен педагогически проблем – как да запазим достойнството на учениците с временни затруднения по математика. Даването на листче с правило, определение или решен примеробразец е форма на външна намеса, която говори за
убеждението на учителя, че конкретният ученик няма да се справи и има нужда от тази
подкрепа. Това е едно видимо действие, на което стават свидетели всички ученици от
паралелката. За да се преодолее този проблем, може да се използва помагалото Математически речник.
Математическият речник е албум с написани и онагледени правила и определения,
аритметични и геометрични понятия и термини, изучавани в курса по математика от първи до четвърти клас. В някои страни като САЩ е позната практиката на изработване от
учениците на такъв математически речник.
Ето какво представлява математическият речник за 1. – 4. клас.
За изработването му са необходими листове формат А4, поставени в прозрачни джобчета, и папка, в която да се подреди речникът. Целта на настоящия проект е учениците
постепенно през годината в процеса на обучение по математика сами да изработят своя
математически речник. Но той може да бъде изработен и в края на учебната година, когато се реализират обобщителните уроци от годишния преговор. Работата може да се
осъществи в учебния час или да се възложи за самостоятелно изпълнение вкъщи или в
часовете за самоподготовка. Тъй като всяка страница от математическия речник е посветена на едно определение, понятие, правило или математически термин, когато отделните
страници са готови, те следва да се подредят по азбучен ред и така да се оформи математическият речник за съответния клас. Възможно е речникът да е изработен от ученици
от четвърти клас за учениците от първи клас. Тогава това би бил един проект с висока
образователно-възпитателна стойност.
За по-дълготрайна употреба листовете на математическия речник могат да бъдат ламинирани. След това те се перфорират, събрат се и се подреждат в папка. В горния десен
ъгъл на всяка страница на речника се изписва голяма цветна буква – тази, с която започва
съответният математически термин. Учениците заедно могат да оформят титулната страница със символи на техния клас.
Веднъж изработен, математическият речник се поставя на достъпно и видимо място в
класната стая (на катедрата, на перваза на прозореца, на библиотечния шкаф, на помощната масичка зад чиновете в класната стая и пр.). По време на самостоятелна работа в
урока всеки ученик, който почувства потребност да си припомни забравено правило или
определение, може да отиде, да отвори речника и да си направи справка.
Примерно съдържание на математическия речник по класове
За първи клас: число; цифра; аритметика, геометрия; математика; събиране; събираемо; сбор; изваждане; умаляемо; умалител; разлика; триъгълник; кръг; квадрат; правоъгълник; отсечка; сантиметър; килограм; час; лев; стотинка; едноцифрено число; двуцифрено число; десетица и др.
За втори клас: стотица; дециметър; метър; разместително свойство на събирането;
съдружително свойство на събирането; намиране на неизвестно събираемо; обиколка
на геометрична фигура (триъгълник, квадрат, правоъгълник); равностранен триъгълник;
равнобедрен триъгълник; разностранен триъгълник; четно число; нечетно число; множи114

тел; произведение; делимо; делител; частно; разместително свойство на умножението;
съдружително свойство на умножението; намиране на неизвестен множител; минута; денонощие; седмица; месец; година и др.
За трети клас: стотица; хиляда; ред на единиците, ред на десетиците и ред на стотиците; разпределително свойство на действие умножение спрямо действие събиране;
разпределително свойство на действие деление спрямо действие събиране; намиране на
неизвестно умаляемо; намиране на неизвестно делимо; половинка; третинка; четвъртинка; десетинка; права линия; крива линия; лъч; ъгъл, връх и рамене на ъгъл; прав ъгъл;
остър ъгъл; тъп ъгъл; правоъгълен триъгълник; остроъгълен триъгълник; тъпоъгълен
триъгълник; милиметър; километър; грам; тон век; секунда и др.
За четвърти клас: многоцифрени числа; клас на единиците, клас на хилядите, клас на
милионите; римски цифри; намиране на неизвестен умалител, намиране на неизвестен
делител, окръжност, център и радиус на окръжност; пергел; градус; транспортир; квадратен сантиметър, квадратен милиметър, квадратен дециметър, квадратен метър, квадратен
километър, декар; лице на правоъгълник; лице на квадрат, паралелепипед, куб, цилиндър,
конус, кълбо и др.
Включените от нас рубрики в речника могат да бъдат допълвани с други математически термини, алгоритми или определения.

115

5. ПРИЛОЖЕНИЯ
Урок 11

МОГА ЛИ САМ?

Тест 1

Име ........................................................................................ клас.................

6 т.

1. Пресметни сборовете и разликите.
356 + 423 =

–

468 + 314 =

1000
456

–

560
85

+

407
503

748 – 216 =

8 т.

2. Пресметни произведенията и частните.
60.8 =

108.9 =

360:9 =

369:3 =

426:6 =

315:7 =

161.5

157.4

8 т.

3. Намери неизвестните числа.
? + 64 = 203

? – 524 = 476

? =

? =

? =

? =

? :6 = 104

? .7 = 399

? =

? =

? =

? =

4. Сравни.
а) 896 м
9 км

б) 1 кг
4

240 г

5. Пресметни по лесен за теб начин.
б) 483:7 + 273:7 =

а) (145 + 355):5 =

=

=

=

=
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в) 500 кг

1 т
2

3 т.
4 т.

3 т.

6. Запиши вида на триъгълника според страните и според ъглите.
a)
б)
в)
U

N

K

L

S

C

T

B

A

7. Намери обиколката на равнобедрен триъгълник с бедро 240 см
и два пъти по-малка основа.

4 т.

8. В спортно състезание участвали 218 мъже, с 34 повече жени,
и юноши, които били три пъти по-малко от жените. Колко са
били участниците в състезанието?
Решение

4 т.

Общ сбор:

40 т.
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Урок 11

МОГА ЛИ САМ?

Тест 2

Име ........................................................................................ клас.................

6 т.

1. Пресметни сборовете и разликите.
531 + 246 =

–

235 + 317 =

1000
364

–

740
68

+

308
402

673 – 451 =

8 т.

2. Пресметни произведенията и частните.
70.6 =

106.8 =

540:9 =

848:4 =

784:6 =

384:8 =

172.3

168.5

8 т.

3. Намери неизвестните числа.
? + 27 = 502

? – 247 = 753

? =

? =

? =

? =

? :4 = 207

? .7 = 469

? =

? =

? =

? =

4. Сравни.
256 м
а) 1 км
4

б) 7 т

820 кг

5. Пресметни по лесен за теб начин.
а) (426 + 174):6 =
б) 696:8 – 536:8 =
=

=

=

=
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в) 500 г

1 кг
2

3 т.
4 т.

6. Запиши вида на триъгълника според страните и според ъглите.
a)
б)
в)
H

C

A

B

E

F

K

3 т.
M

L

7. Намери обиколката на равнобедрен триъгълник с бедро 220 см
и два пъти по-малка основа.
Решение

4 т.

8. В супермаркет продали за един ден 374 бели хляба и с 18 повече
пълнозърнести хляба, които са 4 пъти повече от продадения
типов хляб. Колко хляба са продали през деня?
Решение

4 т.

Общ сбор:

40 т.
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Урок 55

МОГА ЛИ САМ?

Тест 1

Име ........................................................................................ клас.................
1. Запиши какво означава цифрата 5 в зависимост от позицията си в числата:
а) 35 406 –

б) 28 571 – __________________

в) 500 243 –

г) 72 315 – __________________

д) 850 621 –

е) 174 231 – __________________

2 т.

2. Запиши кое от числата 3240; 54 320; 21 576; 3021; 17864; 55 734
е най-малко и кое е най-голямо.
Най-малко –

;

най-голямо –

.

6 т.

3. Пресметни.
24 321 + 2154 =
73 582 – 70 340 =

6 т.

+

47 321
2 679

–

30 000
4 526

–

60 470
4 183

4386 + 7246 =

4. Пресметни.

а) (48 321 + 1679) – (12 634 – 856) =

б) 768:8 + 5078 =

=

=

=

=

в) (34 042 – 6784) + (3026 + 27 480) =

=
=
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3 т.

5 т.

5. Намери неизвестното число.
? – 407 = 5323

? + 245 = 5103

63 079 – ? = 493

? =

? =

? =

? =

? =

? =

6. Във фирма за производство на шоколадови изделия за един
месец произвели 5648 шоколади, кутии с бонбони и кутии
с бисквити. Шоколадите били 2436 и броят им бил с 1300
по-голям от броя на кутиите с бонбони.
Колко са били кутиите с бисквити?
Решение

4 т.

7. Определи вида на геометричните тела.

6 т.

пирамида

куб

конус

цилиндър

кълбо

правоъгълен паралелепипед

Общ сбор:

40 т.
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Урок 55

МОГА ЛИ САМ?

Тест 2

Име ........................................................................................ клас.................
1. Запиши какво означава цифрата 5 в зависимост от позицията ѝ в числата.
а) 312 461 –

б) 163 204 – __________________

в) 736 210 –

г) 21 627 – __________________

д) 21 436 –

е) 642 003 – __________________

2 т.

2. Запиши кое от числата 18 432; 64 530; 3006; 26 803; 2176; 2041
е най–малко и кое е най–голямо.
Най-малко –

;

най-голямо –

.

6 т.

3. Пресметни.
32 154 + 1423 =
56 493 – 50 270 =

6 т.

+

36 214
786

–

20 000
7 345

–

50 380
4 192

5264 + 7158 =

4. Пресметни.
а) (45 718 + 4282) – (16 457 – 678) =
=
=
в) (65 054 – 7467) + (5074 + 54 260) =
=
=
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б) 584:6 + 3087 =
=
=

3 т.

5. Намери неизвестното число.

6 т.

? – 503 = 8437

? + 356 = 6107

72 046 – ? = 572

? =

? =

? =

? =

? =

? =

6. В печатница за един месец отпечатали 4846 броя книги, списания и
брошури. Книгите били 2784, което е с 1400 повече от броя
на списанията. Колко броя са брошурите?
Решение

4 т.

7. Определи вида на геометричните тела.

6 т.

куб

пирамида

цилиндър

конус

правоъгълен паралелепипед

кълбо

Общ сбор:

40 т.
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Урок 121

МОГА ЛИ САМ?

Тест 1

Име ........................................................................................ клас.................
1. Пресметни.
а) 3064 + 4273=

7635 + 1425 = __________________

26 000 – 843 =

16 374 – 8526 = __________________

281.34

б) 3106.7

в) 2826:6 =

4361.40

70 420:70 =

2. Пресметни израза.
a) 4560:40 + 470 =

78 520:26 =

б) (5050.6 + 68) – 7068 =

=

=

=

=

5240 – ? = 2683

7084: ? = 18

? =

? =

? =

? =

4 т.

4. Измери и запиши градусните мерки на ъглите.
M

124

C

L

6 т.

4 т.

3. Намери неизвестното число.

О

10 т.

О

D

6 т.

5. Определи вида на триъгълника според страните и ъглите.
а)
б)
в)

5 т.

6. Обиколката на дворно място е 238 м, а дължината му е 76 м.
Колко квадратни метра е лицето на дворното място?
Решение

5 т.

7. Фирма купила за обзавеждане на офисите си мебели, консумативи
и офис техника. Мебелите струват 15 650 лв. и са с 3400 лв.
по-скъпи от консумативите и 3 пъти по-евтини от офис техниката.
Колко лева струва обзавеждането на офисите?
Решение

Общ сбор:

40 т.
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Урок 121

МОГА ЛИ САМ?

Тест 2

Име ........................................................................................ клас.................
1. Пресметни.
а) 4052 + 2384 =

6428 + 1542 = __________________

34 000 – 652 =

14 263 – 8427 = __________________

461.42

б) 5108.6

2651.50

в) 5760:8 =

50 350:50 =

2. Пресметни израза.
a) 6840:60 + 640 =

84 560:28 =

б) (8080.5 + 43) – 6043 =

=

=

=

=

6350 – ? = 4796

5490: ? = 18

? =

? =

? =

? =

4 т.

4. Измери и запиши градусните мерки на ъглите.
M

B
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6 т.

4 т.

3. Намери неизвестното число.

О

10 т.

A

О

N

5. Определи вида на триъгълника според страните и ъглите.
а)
б)

6 т.

в)

6. Обиколката на дворно място е 258 м, а широчината му е 48 м.
Колко квадратни метра е лицето на дворното място?
Решение

5 т.

7. Транспортна фирма купила два микробуса – 14-местен и 12-местен,
както и един автобус. По-големият микробус струва 30 480 лв.
Той е с 4300 лв. по-скъп от по-малкия и два пъти по-евтин от автобуса.
Колко лева струват закупените превозни средства?
Решение

5 т.

Общ сбор:

40 т.
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Урок 11

МОГА ЛИ САМ?

РАБОТЕН ЛИСТ

Име ........................................................................................ клас.................

6 т.

1. Пресметни.
+

135
432

+

236
514

+

475
525

6 т.

2. Намери разликите.
–

675
321

–

503
216

–

1000
635

6 т.

3. Пресметни произведенията и частните.
50.2

142.2

267.2

250:5 =

693:3 =

744:4 =

4. Сравни.
356 м
3 км

2 кг

750 г

2 кг

750 г

8 т.

5. Намери неизвестното число.
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3 т.

? + 34 = 238

? – 47 = 372

? =

? =

? =

? =

? :5 = 123

? .3 = 228

? =

? =

? =

? =

3 т.

6. Определи вида на триъгълниците според ъглите им.
C

F
P

А

B

D

E

M

Триъгълникът ABC e

.

Триъгълникът DEF е

.

Триъгълникът MNP e

.

N

7. Намери обиколката на равнобедрен триъгълник с бедро 100 см
и два пъти по-малка основа.
Решение

3 т.

8. Иван има колекция от 134 стикера, а брат му има в колекцията
си със 77 стикера по-малко.
а) Колко стикера има братът на Иван?
б) Колко стикера имат общо двамата?
в) Колко е половинката от стикерите на Иван?
г) Колко е третинката от стикерите на брат му?
Решение

5 т.

a)
б)
в)
г)
Общ сбор:

40 т.
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Урок 55

МОГА ЛИ САМ?

РАБОТЕН ЛИСТ

Име ........................................................................................ клас.................

1. Запиши какво означава цифрата 3 в зависимост от позицията си в числото:
а) 1263

б) 15 324

в) 430 128

г) 300 584

д) 536 194

е) 29 936

6 т.

2. Подреди по големина числата, като започнеш от най-малкото.

4 т.

3. Пресметни.

6 т.

29 128

3426
+ 158

13 596

7289

+

7681
– 425

30 162

14 047
856

6735
+ 2916

4547
– 252

18 523
– 13 456

4. Пресметни израза.
а) (12 136 + 729) – 10 340 =

б) (182:7) + 6387 =

=

=

=

=

в) 12 220 – (156.3) =
=
=
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6 т.

5. Намери неизвестното число.
? + 189 = 3205

? – 203 = 5398

? =

? =

? =

? =

? =

? =

6 т.

16 820 – ? = 228

6 т.

6. В магазин доставили млечни продукти, месни продукти
и консерви общо за 5260 лв. Стойността на млечните
продукти е 2180 лв., а стойността на месните продукти
е с 360 лв. по-голяма.
а) Колко лева е стойността на месните продукти?
б) Колко лева е стойността на консервите?

6 т.

7. Свържи със стрелка геометричното тяло с името му.
пирамида

куб

конус

цилиндър

кълбо

правоъгълен паралелепипед

Общ сбор:

40 т.
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Урок 121

МОГА ЛИ САМ?

РАБОТЕН ЛИСТ

Име ........................................................................................ клас.................

За задачи 1 и 2 отбележи верния отговор.

 1. Колко е произведението 1204.3?
а) 3602

б) 3612

 2. Колко е частното 1548:6?
а) 258

б) 268

в) 3613

в) 257

2 т.

5 т.

3. Пресметни.
4590:30 + 360 =
=

2 т.

=

=
(2010.24 + 760) – 520 =
=

=

=

6 т.

4. Намери неизвестните числа.
2160 – ? = 1930

4224: ? = 12

? =

? =

? =

? =

5. Измери и запиши колко градуса е всеки от ъглите.
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6 т.

6. Определи вида на триъгълниците според страните и според ъглите им.
M

C

А

B

E

9 т.

R

O

H

K

4 т.

7. Дължината на цветна градина е 35 м, а широчината ѝ е 12 м.
а) Намери обиколката на градината.
б) Намери лицето на градината.
8. Бащата на Георги купил лаптоп, пералня и прахосмукачка. За лаптопа
платил 1240 лв., прахосмукачката струвала 190 лв., а пералнята била
3 пъти по-скъпа от прахосмукачката.
Колко лева общо е платил бащата на Георги?
Решение

Общ сбор:

6 т.

40 т.
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