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Уважаеми учители,
Пред вас е книгата за учителя по математика за 1. клас.
Тя е част от учебния комплект МАТЕМАТИКА за 1. клас
на издателска къща „Анубис“. Комплектът съдържа учебник, три учебни тетрадки, електронен учебник и книга за
учителя.
Неговото създаване 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 всички уроци от
учебника (подбор на учебни цели, форми и методи на
обучение, указания за работа с хартиени и електронни
ресурси, нагледни средства, форми за оценяване и др.)
• приложения, 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 от тетрадка № 3, ламинираният картон
за многократно писане и таблицата за събиране с преминаване и изваждане със заемане са полезни за всички деца,
но особено важно е те да се използват при работата с децата със СОП. За тези ученици 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 във втори 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. Психолого-педагогически опори*
СЪВРЕМЕННИЯТ ПЪРВОКЛАСНИК – КАКВО ЗНАЕ И МОЖЕ, КАКВО ИСКА
И КАК ДА ГО ПОСТИГНЕ
Да учиш, означава да откриваш онова, което вече знаеш.
Да правиш, значи да показваш, че го знаеш.
Да преподаваш, значи да напомняш на другите,
че те го знаят толкова добре, колкото и ти.
Всички вие сте ученици, изпълнители, учители.
					
Ричард Бах

Тръгването на училище е един от ключовите
периоди в живота на човек – период на преход, пораждащ нови очаквания и възможности за развитие.
Той е свързан със силно вълнение и радост както за
детето, така и за неговите родители, но често е съпътстван и от притеснение, дори тревога, породени
от новите условия и изискванията на училището като
институция. Овладяването на новата социална роля
„ученик“ може да стане бързо и безпроблемно, но
понякога този процес е труден и мъчителен за подрастващия. Как ще протече той, зависи от много
фактори – външни (семейната среда, подготовката в
детската градина, спецификата на училището) и вътрешни (училищна зрелост и готовност за училище,
мотивация за учене на детето и др.)
С този раздел сме си поставили за цел да бъдем
полезни на вас, учителите, в пряката ви работа с
малките първокласници и техните родители. Предствените теоретични постановки не претендират
за изчерпателност, а по-скоро са отправна точка
за конкретни предложения, идеи и подходи за взаимодействие с децата и с техните родители. В изложението конкретно сме посочили как учебниците
на нашето издателство подпомагат всеки аспект от
развитието на ученика в 1. клас – интелектуален,
емоционален, социален.

Адаптация на децата към новата
училищна среда

Когато застанете пред вашия клас, виждате пъстра
мозайка от деца – различни по пол, етнически и социален произход, семейна среда, с различни познания
и разбирания за света, който ни заобикаля, с различен
социален опит и познавателно развитие. Всяко дете
е уникално и в това се крие красотата и неповторимостта на тази мозайка, изтъкана от различни дет* Автор на раздела „Психолого-педагогически опори“
е Маргарита Врачовска, психолог.

ски съдби и взаимоотношения. Пред вас като учители стои задачата да сглобите отделните части. Дали
парчетата ще си паснат, или ще стърчат на различни
страни – зависи от вас...
Вие, учителите, сте един от основните фактори
за добрата адаптация на всяко дете от класа към изискванията на новата училищна среда. Освен правилния педагогически подход другите важни фактори са
атмосферата в семейството, индивидуалните особености на детето, достигнатата училищна зрелост и
училищна готовност от подрастващите.
Според редица изследователи готовността на децата да бъдат ученици се определя от две основни
теории:
1. Теорията за училищната зрелост – готовността се определя от степента на зрелост на определени
биологични и психо-физиологически процеси, които
предопределят възможностите на детето да се справи
с новите училищни задължения.
2. Теорията за способностите, която разглежда
тези процеси като резултат от взаимодействието на
детето със заобикалящата го среда, главно семейството, детската градина, училището със своите изисквания.
„Готовността за училище е сложен комплекс от
психофизически, физиологически, познавателни и
социални фактори и предпоставки, наличието на които прави възможно успешното обучение на децата в
първия клас на училището.“
Готовността за училище е комплексен феномен,
който има различни аспекти – интелектуално-познавателен, емоционално-волеви и социално-поведенчески. Учените са установили, че в повечето култури
подрастващите достигат училищна зрелост и готовност за училище на 6 – 7-годишна възраст. Има общи
характеристики, описващи малчуганите, постъпващи
в първи клас, които авторите на учебния комплект за
1. клас са взели предвид при разработката на учеб
ниците и помагалата.
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Възрастова характеристика на децата на 6 – 7 години
Общи характеристики на първокласника

Възрастови особености

1. Физическо развитие; ориентация
в пространството

В този период организмът съзрява, настъпват съществени изменения в строежа и функциите на отделните органи и системи. Телесната конструкция и стойка
преминава от „детски“ в „ученически“ тип. Ядрата на
китката на ръката се вкостяват, усъвършенства се фината моторика на китката на ръката. Двигателната дейност
става по-координирана. Детето започва активно да управлява своята моторика. Усъвършенства се дейността
на мозъка. Развива се най-младият отдел – кората на
големите мозъчни полукълба. Във функционално отношение укрепват анализаторите.

2. Възприятие и памет

Възприятията се усъвършенстват и систематизират, разширяват обхвата си. Формира се качеството
наблюдателност. Развиват се паметовите процеси запомняне, съхранение и възпроизвеждане и връзката
между тях. Увеличава се значението на словесно-логическата памет, но все още преобладава нагледно-образната. Децата лесно запомнят ярки събития, емоционално наситени разкази, приказки, картини, конкретни
предмети, лица, факти.

3. Мислене и въображение

В познавателната дейност на 7-годишния ученик са
налице както нагледно-действено и нагледно-образно,
така и словесно-логическо мислене, което интензивно
се развива през този период. Децата могат да планират дейността си, да проявят самостоятелни умствени
действия, съответстващи на задачата. Могат да изразят
критично отношение по определен проблем. Въображението е богато, но в повечето случаи възпроизвеждащо, по-рядко творческо. Продължителното гледане на
телевизия, филми и игрите на компютър без контрол не
способстват за развитие на въображението, а превръщат децата в пасивни реципиенти на поднесени наготово информация и образи.

4. Внимание

В тази възраст вниманието все още лесно се отвлича и превключва. Ярките, големи и подвижни предмети
лесно привличат подрастващите. Все още процесите на
възбуждане преобладават над тези на задържане, но постепенно започва да расте делът на задръжните процеси, което дава възможност на ученика по-продължително да работи по определена тема/задача. Изследванията
показват, че през новото хилядолетие расте броят на
децата с дефицит на внимание.
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Препоръки към учителя

Как учебниците способстват
за оптимално развитие на детето

Да поддържа умерено темпо на преподаване, физическо натоварване и активност, да осигурява възможност не само в междучасията, но и в отделни моменти
от урока децата да се раздвижват, целенасочено да изразходват енергията си чрез подходящи игри и упражнения.
Да инициира дейности на децата за ориентация в
пространството – физическо и на листа.
Да знае, че сериозните нарушения в пространствената ориентация могат да бъдат симптом за наличие на
дислексия. В тези случаи своевременно да се информират родителите и да се потърси консултация със специалист. В класната стая може да се направи кът/шкафче,
където всяко дете да оставя част от учебниците и тетрадките си, което ще олекоти раницата му.

Учебниците отговарят на всички ергономични изисквания. Има стройна логика в организацията на учебното
съдържание, която позволява бърза и точна ориентация
в пространството на листа, съобразена с възрастта на
ученика.

Да използва подходи и средства, чрез които се активизират повече анализатори у ученика – зрителен, слухов, кинестетичен.
Да представя информацията по различни начини с
повече повторения, като подпомага развитието не само
на механичната, но и на смисловата памет.
Да обяснява чрез конкретизиране и онагледяване.
Да използва интерактивни методи и подходи и дигиталните технологии.

Илюстрациите в учебниците са цветни, интересни,
красиви. Картинките са раздвижени, весели, със ситуации, близки до възрастта и опита на децата, заинтригуващи, подканящи ги към активна работа по задачата и/
или текста. Разположението и съотношението на текст
и картинки е добре премислено. Големината и шрифтът
на текстовете са съобразени с възможностите на 7-годишните за възприемане и запомняне. В повечето уроци има препратка към електронен ресурс. Има цветови
обозначения на типовете уроци, което улеснява не само
учителя, но е добър ориентир и за учениците. Има единна структура в оформлението.

Да създава условия и да дава задачи за определяне
на основни признаци и връзки между обекти и/или явления; детето да изработва план/да планира изпълнението
на определена задача, което е предпоставка за последващо планиране на цялостната му учебна дейност.
Системно да обяснява на учениците разликата между реално и въображаемо. „Децата винаги са смесвали
фантазното и реалното, но инвазията на електронните
медии, разрастващият се виртуален свят правят различаването между „действително“ и „недействително“
доста по-сложно“. От тази гледна точка изключителна
е отговорността на учителите и родителите да помогнат
на децата да се ориентират кое е „тук“ и „сега“ и кое е в
измерението на един въображаем свят.

Всички учебници предоставят възможност за развитие на символната функция чрез знаци, пиктограми,
емотикони, обозначаващи определен вид дейност. Чрез
тях учениците могат бързо да се ориентират във вида
дейност, която им предстои. В комплекта по математика
има разнообразни и интересни логически задачи и игри,
задачи за класификация и сериация с различна степен
на трудност. Фантазни герои и ситуации провокират
въображението и музикалните способности. Те са стимул за активно учене (буквар, читанка, изобразително
изкуство и музика). Учебният комплект по околен свят
провокира учителите и учениците с нестандартни изследователски и творчески задачи.
Организацията на уроците в целия учебен комплект
предполага безпроблемна ориентация на ученика в
пространството на листа – по вертикал, по хоризонтал
и ляво – дясно.

Да не оставя децата продължително време да бъдат
пасивни слушатели и/или наблюдатели, а да ги ангажира пряко в учебния процес.
Да ги приучи внимателно да слушат задачата, да се
увери, че са разбрали какво трябва да правят и след това
да започнат работа.
Да използва прости, но ефективни за възрастта техники за съсредоточаване и устойчивост на вниманието.

Страниците не са претрупани, а концептуално организирани – важните обекти са в центъра в по-ярък цвят,
а второстепенните са по-малки и по-бледи. В комплекта
по математика има много задачи, изискващи наблюдателност, съсредоточаване, диференциране.
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Общи характеристики на първокласника

Възрастови особености

5. Речево развитие, четене и писане

Децата могат да правят фонемен анализ на думи –
база за безпроблемно овладяване на четенето и писането. Практически различават дума, сричка, изречение.
Фината моторика на ръката е добре развита и детето
може да се научи да пише. В 1. клас немалко деца сливат подобни букви, пишат някои букви и/или цифри
огледално, неправилно изписват части от букви и/или
цифри. Вече е категорично ясно коя е водещата ръка.

6. Нравствено развитие

Това е възрастта, в която настъпват значими промени в нравствената сфера на децата – развива се чувството за дълг, за отговорност, за собствено достойнство.
Разбирането на учениците за това, кое е нравствено и
кое не, се развива и задълбочава. Нравствените понятия
винаги включват момент на оценка и тя като правило в
тази възраст е полярна – напр. добър, честен, смел – положителна; мързелив, зъл – отрицателна.

7. Емоционално развитие; емоционална
интелигентност

Развитието на емоционалната интелигентност започва още с раждането и продължава до края на жизнения
ни път. Но то е особено важно в началната училищна възраст, когато светът се открива пред детето все
по-богат и разнолик и то все по-самостоятелно започва
да се ориентира. Емоционалната интелигентност обхваща пет основни области: 1. Познаване на собстените ни емоции. Способността ни да наблюдаваме и
определим чувствата си във всеки един момент е от
особена важност за себепознанието. 2. Управление на
емоциите. Контролът върху чувствата и изразяването
им в адекватна форма е умение, което е тясно свързано
със самоосъзнатостта. 3. Умения за самостоятелно мотивиране. Мобилизацията на емоциите за дадена цел е
изключително важна за вниманието, личната мотивация
и творческите сили. 4. Признаване на емоциите на другите. Емпатията (умението да разбираме чувствата на
другите и да съпреживяваме) е може би най-основната
човешка способност. У децата чувството на емпатия е
заложено изначално. Те чувстват кой ги обича и действително рядко грешат. Затова главният формиращ фактор за развитието на емпатия са добрите взаимоотношения между значимите възрастни и между връстниците,
в които детето се включва. 5. Стабилни връзки. Изкуството на връзката до голяма степен предполага умение
да управляваме емоциите на другите.
Ниските нива на емоционална компетентност водят
до изолация или социални проблеми, тревожност и депресия, проблем с вниманието и/или мисленето, агресивно поведение.
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Препоръки към учителя

Как учебниците способстват
за оптимално развитие на детето

Стимулиране развитието на фината моторика,
задаване темпо на писане, съобразено с възможностите на учениците.
Когато е необходимо, да помага повече на децата с водеща лява ръка (защото светът е организиран за десноръки), но да не прави опити да
приучват детето да смени ръката.
Това е период с голям риск от гръбначни изкривявания, затова е нужно да изисква малкият
ученик правилно да седи на чина.

В учебните комплекти е предложен единен подход за обозначаване на видовете уроци. Например буквара всяка буква,
която се изучава, е изписана в горния ляв ъгъл на лява страница – главна и малка печатна, а под тях – главна и малка ръкописна, написани в част от тетрадка с тесни и широки редове.
Така децата и родителите виждат как точно са разположени
частите на буквите на реда според съвременните изисквания.
Под тях във вертикал е дадена същата буква, написана по различни начини – така, както учениците могат да я срещнат в
книжки, надписи, етикети и т.н. – и да знаят, че това са различни варианти на една и съща буква. Това е важно с оглед
практическото усвояване и прилагане на езика – четене и разбиране на различни текстове с различен шрифт в различни ситуации. Същият подход е приложен и за цифрите на числата от
0 до 10 в учебника по математика. Алгоритъмът, предложен в
читанката, за приучване на децата да четат с разбиране, е новаторски – въведени са предтекстова, текстова и следтекстова
фаза при запознаването и усвояването на дадено литературно
произведение. Задачите след текста способстват за изграждане умение за четене с разбиране.

Да осигурява време и пространство за обсъждане постъпките както на литературни герои,
така и на реални личности, да подпомага децата в
търсенето и представянето на аргументи, насърчаване на добрите, обществено-приемливи изяви, придружени със съответното емоционално
преживяване. Да бъде чувствителен към прояви
на т. нар. нравствен формализъм, което е много
опасно в тази възраст.

Във всички учебници са предложени текстове, илюстрации, задачи, базирани на нравствени категории – доброта,
честност, справедливост, подкрепа и др., в редица случаи пред
учениците са поставени нравствени дилеми, те са в ситуация
на избор, а това е повод за размисъл и дискусия кое е ценно и
значимо в живота.

В доклада на Световната банка от м. януари
2016 г. основният акцент е поставен върху значението на социално-емоционалните умения за
трудовата реализация в България. За съжаление,
отчита се, че равнището на тези умения у възрасното население е незадоволително. Затова е необходимо целенасочено да се работи за тяхното
развитие още от детска възраст. У учениците да
бъдат изграждани умения за (Д. Голман) идентификация и назоваване на чувствата, изразяване
на чувствата, оценка на интензивността на чувствата, управление на чувствата, осъзнаване на
разликата между чувства и действия.
Учителите да помагат на децата правилно да
разчитат социални и емоционални сигнали, да ги
научат да изслушват, да приемат гледната точка
на другите и да разбират кое поведение е приемливо в дадена ситуация; да контролират емоциите си; да имат устойчивост и търпение за отлагане на възнаграждението; увереност, че могат
да се сприятеляват и да запазват приятелствата
си. Всяка сутрин първата задача на учителя е да
направи „емоционална снимка“ на класа, като
използва различни техники – скали на настроението, емотикони, игра със цветове (топли и студени) и др.

В учебниците преобладават текстове и картинки, предизвикващи оптимистично, ведро настроение и мобилизиращи
учениците за учебен труд. Изключително внимание е отделено
на емоционалния израз на нарисуваните персонажи – да бъде в
съответствие с чувствата, породени от текста или темата. Това
важи с особена сила за учебника по музика, където едно изкуство (музиката) е представено/пресъздадено чрез изразните
средства на друго изкуство – рисунката, илюстрацията – и е постигнато великолепно. Но трябва да бъдем особено внимателни,
защото въздействието и начинът на възприемане на едно произведение (музикално, картина или текст) са твърде субективни
и в различните хора предизвиква различни емоции. Детето има
право да изпитва противоположни чувства на тези, които произведението обичайно поражда, и учителят е длъжен да уважи/
да приеме тези чувства и да реагира адекватно. Важно е подрастващият да бъде изслушан и учителят да има готовност да даде
подходящо обяснение. Обратното е изключително травмиращо
за детето – за самочувствието, самооценката му, за позицията
му в класа. Пример: В читанката при изучаването на стихотворението „Най-добрата люлка“ на Петя Йорданова има въпрос:
„Как се почувства ти, докато чете стихотворението?“ Да си
представим как ще се почувстват децата от непълни семейства,
децата, чиито родители са далеч от тях, децата, отглеждани от
баба и дядо и неможещи да стиснат ръцете и на двамата си родители. Ако в класа има такива деца, учителят може да очаква и
отговори: „Почувствах се тъжен, мъчно ми е...“. Това е в сила
не само за посоченото стихотворение, но и за всички произведения, които предполагат радостно, оптимистично настроение,
а някои деца ги приемат/преживяват по различен начин. Чувствата им трябва да бъдат уважени.

9

Общи характеристики на първокласника

Възрастови особености

8. Личностно развитие

Това е период на изграждане на адекватна самооценка и мотивация за постижения. Малкият ученик започва
все по-обективно да оценява своите знания, умения и
поведенчески реакции. Развива се умението за рефлексия – детето вече може да анализира собствените си
действия, съпоставяйки ги с тези на връстниците. На
тази възраст подрастващите разбират, че „някой може
повече от мен“, че някой постига по-добри резултати
с по-малко усилия и обратно. Това откритие може да
породи болезнени преживявания в много деца и да ги
постави пред дилемата да се научат да полагат системни волеви усилия за учебен труд и довършване на
започнатото докрай или да търсят други начини за изява
(за жалост невинаги обществено приемливи). Важно е
да бъде поддържан социалният статус и самоуважението на всеки ученик в класа.

9. Общуване, стил на общуване и сътрудничество

В началната училищна възраст започват да се изграждат качества, които могат да се формират само
сред връстници – съдействие, съревнование, съчувствие. Приятелствата са все още ситуативни – по пол, съседство, но вече започва и изграждане на приятелства
по интереси – напр. даден спорт, изкуство или др. У
подрастващите се формират умения за сътрудничество,
те могат да работят и да взаимодействат, като спазват
определени правила. Характерно е, че в повечето случаи децата са по-критични към връстниците си, отколкото към собственото си поведение. Един от най-добрите подходи за изграждане на умения за сътрудничество е работата по групи.

10. Усвояване на новата социална роля „ученик“

Стремежът към учене е типичен за целия период
1. – 4. клас. В началото той е свързан с външните атрибути на ролята и по-привлекателното положение
на ученика в сравнение с детето в детската градина.
Много бързо обаче тази устременост към външното,
парадното изчезва и се замества от интерес към самото учене. Осъществява се смяна на водещия тип
дейност – от игра към учене, т.е. постепенно ученето
се превръща в потребност и чрез него се осъществява
развитието на всички психични свойства и качества на
личността.
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Препоръки към учителя

Как учебниците способстват
за оптимално развитие на детето

В тази възраст учителят е най-значимата фигура за
детето и неговата оценка е много важна. Да не се допуска етикетиране на учениците; да се оценява определено
действие, постъпка, задача, а не личността на детето.
Да бъде подкрепен стремежът към постижения, а не
страхът от неуспех. Детето да не се страхува, че може
да сгреши; да му се обясни, че понятието „ученик“ произхожда от „уча се“, а който се учи, има право, може и
да сгреши. В това няма нищо лошо. Лошо е, когато не
правиш нищо. Тогава няма да грешиш, но и няма да се
научиш. Затова е важно учениците да бъдат активни.

Всички учебници са изпълнени с толерантни ситуации на взаимоотношения както между връстници, така
и между деца и възрастни.
В учебника по околен свят има казуси за малчугани, попаднали в проблемни ситуации. Решаването на
такива казуси и ролевото проиграване на ситуациите
е много важно за формиране на асертивно поведение у
подрастващите.

Въвеждането на правила, насочващи социалните взаимодействия в класа, е важно да се случи още в
началото на учебната година. Да се наложи етикет на
общуване (припомняне и използване на „вълшебните
думички“ „заповядай“, „благодаря“, „моля“...)
Необходимо е правилата да бъдат:
– съобразени и да произтичат от правилника за вътрешния ред на училището и други нормативни документи
– изработени съвместно от учителя и учениците
– конкретни, ясни и точни
– формулирни като утвърдителни съждения с позитивно съдържание, напр. „Винаги вдигам ръка, когато
искам да кажа нещо“
– поставени на видно място в класната стая
При организиране на работа по групи е необходимо в началото учителят да структурира и направлява
взаимодействията в тях. Да се намесва по-активно, докато децата усвоят този начин на работа – да дава ясни
и конкретни указания, да посочва точни времеви граници, да обясни какъв продукт се очаква от груповата
работа и как той ще бъде представен пред класа. За да
се случи всичко това, е необходимо самият учител да
притежава умения за работа в група и екип, да не се
страхува от нетрадиционни и оригинални решения, да
бъде творец.

Учебниците и учебните тетрадки осигуряват възможност за развитие потенциала на всяко дете съобразно възможностите му чрез самостоятелна работа, наблюдение, проучване, изследователска дейност.
Заложени са задачи и дейности, в които се предвижда
работа в група, изработване на общ продукт и представянето му, посредством което децата ще развият умения да се изслушват, да приемат мнението на другия, да
разработят обща идея и да я реализират; а това поставя
основата на работата в екип, разпределение на ролите
в екипа, отговорност за довеждане докрай на започнатото.

Да знае, че има различни стилове на учене и те се
проявяват още в 1. клас. Хората се делят на няколко
групи в зависимост от преобладаващия анализатор за
приемане и преработка на информацията. Затова е важно учителят да предлага разнообразни технологии за
учене, които са гарант за оптимално развитие потенциала на всеки ученик. Но най-важното в 1. клас е не
толкова какво децата ще научат, а да се научат да учат
– да изградят навици за учебен труд и самостоятелно
учене. Да се засили мотивацията и увереността на децата и да укрепне самочувствието им, че навлизат в
един сложен, но много привлекателен свят – света на
знанието, който те ще завладеят успешно.

Знанията се упражняват и затвърждават чрез различни игри (учене чрез игра), подходящи за възрастта
и опита на децата. В учебниците всеки първокласник
може да немери себе си – тук има и момичета, и момчета; има деца с различен етнически произход. Те са
с имена на българчета, турчета, ромчета и на други
етноси. Те са с различен цвят на кожата. Някои са
със заболяване и затова са в инвалидни колички, но
са включени в дейностите наравно с останалите. Това
е реалният (или желаният?) свят на първокласника и
той може да бъде преоткрит в учебния комплект на
издателството.
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Различният ученик
Всяко дете е различно, защото е уникално. Дори
и еднояйчните близнаци, колкото и да си приличат,
имат съществени различия. Нашият свят е красив, защото е многолик и разнообразен. Но сега ще стане
дума за тези „различни“ ученици, при които за жалост
все още действа стигмата на общественото неприемане, които трябва добре да познаваме и разбираме, за
да успеем реално да включим в живота на класа.
Кои ученици най-често определяме като различни:
●● Деца с поведенчески проблеми – агресивни прояви, с хиперактивност и дефицит на внимание;
●● Деца със специални образователни потребности – със задръжки в развитието, с хронични
заболявания, с двигателни разстройства и соматични увреждания, с аутизъм и смущения в
концентрацията на вниманието, със зрителни
разстройства, със слухови разстройства.
●● Деца със сцецифични обучителни трудности – с
ранно езиково недоразвитие, което се проявява
в училищна възраст с нарушения при четене и
писане; с разстройства в училищните умения –
дислексия, дисграфия, дискалкулия (обективно
се диагностицират във възрастта 8 – 9 години).
●● Надарените деца – „Често децата чудо имат
преимущества и недостатъци, които съпровождат изключителния им статут в живота – те
може да са в състояние да работят ефективно
с хора, много по-възрастни от тях, но може да
срещат трудности в общуването с връстниците
си“.
Уважаеми учители, вие не можете и не сте длъжни
да бъдете специалисти по всичко. Но много често вие
сте първите, които забелязват проблем в развитието
на даден ученик. Необходимо е своевременно да се
обърнете към специалистите във вашето училище –
педагогически съветник, психолог, логопед, ресурсен
учител, медицинските специалисти и не на последно
място – да уведомите родителите. Днес в голяма част
от българските училища за съжаление няма такива
специалисти, но новият закон за предучилищно и
училищно образование, който влeзe в сила от 2016/17
учебна година предвижда подобряване качеството на
този тип услуги в учебните заведения. Създадават се
условия за сформиране на екипи за работа с различните деца. Качеството на екипната работа на специалистите зависи както от професионалната им подготовка, така и от координацията между тях самите и
вас, учителите. Ако и родителите на тези деца бъдат
включени като партньори в работата, тогава шансът
за успех нараства многократно.
В учебниците на нашето издателство е спазен
принципът за подреждане на задачите от лесно към
трудно, което е в помощ както на учителите, така и на
другите специалисти и родителите при работа с „различни“ ученици.
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„Можем да оприличим децата на активни изследователи на всичко ново и затова е необходимо така
да се изгражда учебният процес, че да има характер
на пътешествие в неизвестна страна, където на всяка крачка ги очакват удивителни открития. Ученето
само трябва да носи награда за труда под формата на
получавани нови знания, а не оценки“ .

Работа с родителите
На практика нашата образователна система е изградена около модела на традиционното българско
семейство. Семейството на XXI век е много по-различно от това на XX век и вие като учители трябва
най-напред да отчетете този факт. В учебниците за 1.
клас е развита идеята, че има различни семейства, но
важното е между членовете им да има обич, уважение, разбирателство и подкрепа.
От вас, учителите, и от училището като институция зависи дали ще успеете да привлечете родителите като партньори и да заработите по формулата „аз
печеля – ти печелш“ (в противовес на „аз печеля – ти
губиш“ или „аз губя – ти печелиш“). Противопоставянето на родители и учители води до проблеми в
развитието на детето. В 1. клас учителят се превръща
в най-значимия възрастен за детето, родителите като
правило остават на втори план. Противоречивите изисквания от страна на значимите възрастни объркват
подрастващия, пречат му да изгради собствена система от правила и ценности, пораждат етичен конфликт
у него и той може да „отговори“ както с изолация (затваряне в себе си), така и с реакции на другия полюс
– агресия. Реплики от рода на: „Остави я госпожата,
тя нищо не разбира от ...“ или „Ти нямаш ли родители, че отново си забравил/а за...“ са недопустими, но
за жалост присъстват в нашето ежедневие.
Често процесът на адаптация към класа и училището, а оттук и социализацията на малкия първокласник
се затруднява от самите родители, които очакват към
тяхното дете да се отнасят като към „специално“ и то
да се чувства такова. Затова е важно още на първата
среща родителите да бъдат запознати с правилата на
класа, препоръчително е съвместно да бъдат обсъдени и приети правила за взаимодействие между деца,
родители и учители, които да регламентират важни
неща – облеклото на децата в училище, спортните екипи, телефоните, джобните пари, своевременна обратна
връзка и др.
Откритото общуване и обсъждане на всички въпроси, свързани с децата, способстват за изграждане
на доверие и подкрепа от страна на повечето родители. Включването на родителите в общи празници,
спортни състезания, чествания, зелени училища и екскурзии, почистване и реновиране на класната стая
ги прави реална част от живота на класа.

Някои родители поставят нереалистични цели
пред децата си. А децата в стремежа си да отговорят на родителските изисквания (за да бъдат обичани) стават неспокойни и несигурни – непрекъснато
търсят подкрепата и одобрението на учителя. Това е
симптом за изграждане у подрастващия по-скоро на
страх от неуспеха, отколкото на стремеж към постижения. Немалко родители в стремежа си да помогнат
на сина/дъщеря си правят нещата вместо тях – пишат
домашни, рисуват, моделират, без да си дават сметка,
че по този начин изграждат у детето си т. нар. „научена безпомощност“. Това е много опасна тенденция
при част от децата с амбициозни родители, която учителите трябва да отчитат и доколкото е възможно, да
се опитат да балансират.
Нека не забравяме – децата са щастливи – усмихнати, спокойни, удовлетворени – когато са обичани
от всички нас – родители, учители, общество. Любов
та е в състояние да направи това, което нищо друго
не може да направи.

Правила за позитивно възпитание

1. Изисквайте правилата на класа да бъдат спазвани от всички ученици.
2. Уеднаквете стратегиите на възпитание – в семейството; между семейството и училището.
3. Създайте лишена от напрежение обстановка,
където да цари взаимно разбирателство и уважение.
4. Бъдете внимателни към емоциите и чувствата
на детето, контролирайте собствените си емоции.
5. Дисциплинирайте позитивно – чрез послания
за нещата, които трябва да се вършат. Напр. „Внимателно разгледайте книжките и после ги подредете“
вместо „Не късайте книжките и не ги разхвърляйте“.
6. Възлагайте изпълними задачи и поощрявайте
вложените усилия.
7. Дозирайте забраните и ограниченията. Те имат
смисъл само когато предварително са добре премислени и наистина са необходими.
8. Привличайте вниманието на ученик, който нарушава дисциплината чрез поставяне на някаква задача, а не чрез забрани.
9. Изберете заедно с децата любими герои (литературни или реални), на които те ще се стремят да
подражават.
10. Поощрявайте детето за конкретни постъпки
веднага след като е направило нещо хубаво.
11. Прилагайте адекватни, справедливи санкции,
произтичащи от правилата на класа. Налагайте санкциите веднага, не с отлагане.
12. Не унижавайте подрастващия, не му се подигравайте, не се отнасяйте снизходително към него.
13. Физическите наказания са недопустими.
14. Научете подрастващите, че последствията са
за сметка на напрaвилия белята: „Който разхвърля,
той оправя“.

15. Не сравнявайте учениците помежду им, а оценявайте собствения им напредък.
16. Оценявайте конкретната постъпка (постижение или неуспех), а не личността на детето; не етикетирайте.
17. Мотивирайте учениците да се занимават със
спорт и/или изкуства.
Използвана литература:
1. Асоциация Родители, Добре дошли в 1 клас. Наръчник за родители, 2015.
2. Ауденховън, Нико ван, Вазир Р., Нововъзникващи потребности на децата. Изследване, Фондация „Свободна и демократична България“, С., 2007.
3. Баева, М., Педагогика на интегрирането, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“,
С., 2007.
4. Батоева, Д., Бижков Г. и др., Насоки за диагностика готовността на децата за училище, МОНТ, С.,
1996.
5. Бижков, Г., Стоянова Ф., Тест за диагностика на
готовността на децата за училище. Книга за учителя,
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 2004.
6. Врачовска, М., Изграждане на система за взаимодействие на деца, родители и учители в ОДЗ 8
„Таврия“ – София, сп. „Предучилищно възпитание“,
бр. 4/2011.
7. Вълова, В. и колектив, Устойчиво развитие.
Книга за учителя – начален етап, Център „Отворено
образование“, С. 2001.
8. Вълчев, Р. и колектив, Образование за демократично гражданство. Книга за учителя – начален курс,
Център „Отворено образование“, С., 2003.
9. Гарднър, Х. Нова теория за интелигентността.
Множествените интелигентности на 21. век, Сиела,
С., 2004.
10. Голман, Д. Емоционалната интелигентност,
Изток – Запад, 2011.
11. Значение на уменията за трудовата реализация
в България. Отношението между познавателните и
социално-емоционалните умения и реализацията на
пазара на труда, The World Bank, януари 2016.
12. Ключови компетентности. Европейска референтна рамка, МОН, С., 2007.
13. Манова, М., Хиперактивното дете. Практическо ръководство за разбиране и терапия на деца
със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, Университетско издателство „Св. Климент
Охридски“, С., 2011.
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2. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС

Учебният комплект по математика за първи клас е разработен от колектив университетски преподаватели и учители с дългогодишен стаж.
Комплектът съдържа учебник, три учебни тетрадки, книга за учителя и табло. Към учебника има
приложение – ламиниран картон за индивидуално ползване от ученика, върху който трябва да се
пише/чертае с изтриваем маркер.
Двете учебни тетрадки са със задачи към съответните разработки на уроци в учебника и са
предназначени за ползване в урочната и в извънурочната работа по математика. Третата тетрадка
съдържа материали за приложни дейности. В нея са поместени отпечатани на плътен картон следните материали: геометрични фигури в три размера и в четири цвята; 8 еднакви правоъгълни разностранни триъгълника, които в комбинация дават други геометрични фигури и форми; десетични
модели – 10 единични квадратчета; 10 десетици – стълбчета от квадратчета и една стотица (10х10)
квадратчета. Модели на всички банкноти до 100 лв. и на всички монети, като от всеки вид е отпечатан подходящ брой за изпълнение на разнообразни упражнения в практически и игрови ситуации. В приложните материали са поместени пълен набор плочки на домино, както и фигурите от
танграм. В тетрадка 3 има приложена таблица за събиране с преминаване и изваждане със заемане
на числата до 20.
Учебното съдържание в учебника е разработено в съответствие с одобрената учебна програма
по математика за първи клас. При разработката на уроците за нови знания в четирите раздела са
използвани утвърдени теоретични постановки в методиката на началното обучение по математика.
Първият раздел „Числата от 1 до 5“ започва с поредица от уроци за класификация и сериация,
за пространствени и количествени отношения. Тази група завършва с урок 5 – „Мога ли сам?“,
който е предвиден за изследване на входното ниво на математическите представи, знания и умения.
В групата уроци от разделите „Числата от 1 до 5“ и „Числата от 6 до 10“ са поместени материали
за прилагане на двата подхода при формиране на понятия за числата – теоретико-множествения
подход и аксиоматичния подход. Действията събиране и изваждане с числата до 10 се въвеждат
след изучаване на числото 2, като за основа е използван теоретико-множественият подход в неявен вид (без характерните графи и съответна терминология). Действията събиране и изваждане
се изучават последователно само при въвеждането им, а в следващите уроци от урока за числото
3 – паралелно. Този подход е утвърден и дава по-добри резултати от последователното изучаване
на двете аритметични операции. Числото 0 се въвежда след числото 5, което отговаря на добрата
педагогическа практика в България и на световния опит в началното обучение по математика.
Разделът „Числата от 11 до 20“ съдържа 5 разработки. Математическата основа, която е избрана за формиране на понятията за числата от 11 до 20, е аксиоматичният подход n + 1. Използвани са
снопче (десетица) пръчици и отделни единични пръчици, както и две снопчета (десетици) пръчици
за числото 20.
Разделът „Събиране и изваждане без преминаване“ включва 16 разработки. Има предвидени 3
урока за нови знания и един урок (52), посветен на глаболна тема „Коледа и Нова година“. Случаите на събиране и изваждане се изучават паралелно, като са систематизирани по трудност. В този
раздел по традиция са включени и случаите от вида 16 + 4; 4 + 16; 20 – 4; 20 – 16, които, макар и с
преминаване и заемане, се отличават от традиционните случаи на събиране и изваждане с преминаване. Специално внимание е отделено на онагледяването при разработването на уроците за нови
знания. Използвани са няколко различни вида онагледяване: с пръчици, със сметало, графично
представяне в схема и графично представяне върху числова ос. Предвидени са 8 урока за затвърждаване на знанията, което гарантира успешното овладяване и автоматизиране на резултатите
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от този вид събиране и изваждане до 20. Урок 62 е обобщителен, а следващият урок 63 „Мога ли
сам?“ е за проверка и оценка на знанията на учениците. Предвиден е един урок (64) за поправка на
контролната работа и за доусъвършенстване уменията на учениците да събират и изваждат до 20
без преминаване.
Разделът „Събиране и изваждане с преминаване“ е най-обемист в целия учебник. Той включва
41 разработки. От тях 15 урока са за нови знания върху събиране и изваждане до 20 с преминаване, 17 урока за затвърждаване на знанията и формиране на умения, един урок (104) за обобщение,
един урок за проверка и оценка (105), 2 урока за мерни единици за време, 2 урока за въвеждане на
терминология (79 и 103) и 2 урока, специално посветени на текстовите задачи. Урок 92 е посветен
на глобална тема „Баба Марта“. В уроците за нови знания са въведени последователно и систематизирано всички случаи на събиране и изваждане с преминаване, като се започва с прибавяне към 11
и се завършва с прибавяне към 3 и към 2. Поради липсата на тема за комутативното (разместителното) свойство на действие събиране в учебната програма на МОН за първи клас случаите 9 + 2 и 2
+ 9 не могат да се заместват взаимно. Затова разчитаме, че дългото задържане на вниманието върху
събирането с преминаване, въведено като прибавяне на сбор към число, спомага за отработването
и автоматизирането на тези случаи в съзнанието на учениците. Изваждането се изучава също в
система – от всички случаи на изваждане от 11 до изваждане от 17 и 18. Действията събиране и изваждане първо се изучават последователно – с цел учениците да осмислят начина на извършване на
конкретното действие и да усвоят определен набор от случаи, а след прибавяне към 6 се въвежда изваждане със заемане, като отново се изучава самостоятелно до неговото осмисляне и първоначално
затвърждаване. От урок 93 случаите се изучават съвместно – в един урок и събиране, и изваждане.
При въвеждане на действие изваждане със заемане до 20 са предложени и двата възможни подхода
(последователно): изваждането като изваждане на сбор от число и веднага след това е показан и вторият начин – изваждане на число от сбор. Идеята е двата начина да са равностойни за ученика и той
сам да избере по кой от тях му е по-лесно да извършва пресмятанията до момента на автоматизиране на резултатите. Това подреждане на раздела „Събиране и изваждане с преминаване“ е логически
по-издържано, а показването на двата алтернативни начина на изваждане непосредствено един след
друг е по-доброто решение от гледна точка на методиката на обучение по математика в началните
класове. Работата в този раздел е улеснена от значителния брой уроци за упражнение, както и от
приложението – табло с табличните резултати от събиране и изваждане с преминаване, което може
да се ползва в класната стая през този период (от тетрадка 3).
Шестият раздел в учебника е „Числата 10, 20, 30...“. В него има предвидени 9 урока. Въвеждането на числата 10, 20, 30... 100 става въз основа на знанията на учениците за едноцифрените
числа и за десетицата. Този вид двуцифрени числа се въвеждат като 2 десетици, 3 десетици и т.н.
В този раздел е предвиден и един урок по глобалната тема „В магазина“, както и урок „Кой какво
харесва“ за събиране, систематизиране и интерпретиране на информация, зададена по различни
начини. Този урок има пряко отношение към формиране на ключовата компетентност, инициативност и предприемчивост чрез обучението по математика.
Последната част от разработките в учебното съдържание за първи клас съдържа обобщителните уроци от годишния преговор. Тук са предвидени 7 теми, един урок за проверка и оценка на
знанията „Мога ли сам?“ и финалните две разработки: „Аз съм готов за втори клас“ и „Математически празник“. Последният е разработен като проект за работа по станции и може да се приложи
при годишното тържество за завършване на първи клас.
В учебното съдържание по математика за първи клас е използван интегративният подход – да
се изучават в единство аритметични, геометрични и алгебрични знания, както и елементи от теорията за множествата. Мерните единици, които са предвидени от учебната програма за изучаване
в първи клас, са разположени по следния начин: в урок 26 – килограм, в урок 39 – пари, в урок 45
– сантиметър, в урок 65 – час. Мерните единици и съответни начини за измерване са представени
на нагледно-практическа основа и в разработките доминира практическата насоченост на задачите.
В учебния комплект по математика особено внимание е отделено на геометричните понятия
и свързаните с тях умения за измерване и чертане. В почти всички разработки на уроци има пред15

видени геометрични задачи. Приложението към учебника – ламиниран картон с квадратна мрежа,
също се предполага да бъде активно използвано в ежедневната урочна и извънурочна работа. В
тетрадка № 3 за приложни дейности има голям набор от картонени модели на геометрични фигури
в различни големини и цветове, които да бъдат използвани активно от учениците в ежедневната
им работа по математика. Темите по геометрия са логически обвързани с аритметичния материал:
при числото 3 – триъгълник, при числото 4 – квадрат, урок 44 е за отсечка – измерване и чертане,
а урок 51 е за правоъгълник.
Развиването на логическото мислене е задача на цялостното обучение по математика. Особен
принос в това отношение има работата по текстови задачи, на която в настоящия учебен комплект
е поставен сериозен акцент. Освен системата от текстови задачи в комплекта за първи клас са
застъпени и много видове творчески упражнения върху текстови задачи като: изследване, допълване, преобразуване и съставяне на текстови задачи от учениците. В голяма част от урочните
разработки, както и в учебните тетрадки 1 и 2, има логически задачи: задачи за довършване на
редици от фигури, за дооцветяване, за откриване на зависимости в редици числа, за съставяне на
логически редици от числа, задачи за попълване на логически рамки и магически квадрати, задачи
за изравняване и пр.
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3. ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище

Град

Утвърждавам:
(име и фамилия)

Директор:

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Уроци за нови знания

Н зн.

59 часа

Упражнения

Упр.

49 часа

Обобщ.

13 часа

Уроци за затвърдяване на новите знания и за обобщение

Оц.

Уроци за диагностика на входно, междинно и изходно ниво

3 часа

Годишен хорариум: 128 часа
Общ брой уроци: 124 часа
Резерв: 4 часа

Изготвил:
(име и фамилия)
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Учебна ......................./....................... г.
№ Учебна
по седмица
ред по ред
(1)
(2)

Тема на урочната
единица
(3)

Числата от 1 до 5 и числото 0
1
І
На училище

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

Урочна
единица
за...
(4)

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови
понятия

(5)

(6)

Обобщ.

Използва математически представи
за пространствено ориентиране.

2

І

Групиране по цвят
и големина

Обобщ.

Подреждане на обекти
по зададени признаци (цвят, големина).

3

І

Групиране по форма

Обобщ.

4

І

Повече, по-малко и
толкова, колкото

Обобщ.

Подреждане на обекти
по зададени признаци (форма, цвят).
Изразява математическите отношения
повече, по-малко и толкова,
колкото със знаците >, < и = .

5

ІІ

Мога ли сам?

6

ІІ

7

Оц.

Ориентира се в пространството;
открива еднакви фигури, предмети и група
предмети; разполага правилно предмети в
пространството – посоките над, под, зад
пред; знае посоките ляво – дясно;
класифицира предмети по големина;
познава количествените отношения
толкова, колкото, повече, по-малко.

Числото 1

Н. зн.

ІІ

Числото 2

Н. зн.

8

ІІ

Събиране

Н. зн.

9

ІІІ

Изваждане

Н. зн.

10

ІІІ

Числото 3

Н. зн.

11

ІІІ

Събиране и изваждане
до 3

Н. зн.

12

ІІІ

Триъгълник

Н. зн.

13

ІV

Числото 4

Н. зн.

Познава количествената характеристика
на числото 1 и означението му с цифра.
Познава количествената характеристика
на числото 2 и означението му с цифра.
Определя мястото му в редицата
на ест. числа.
Илюстрира с примери смисъла
на аритметичното действие събиране.
Използва знака + за представянето му.
Илюстрира с примери смисъла
на аритметичното действие изваждане.
Използва знака – за представянето му.
Познава количествената характеристика
на числото 3 и означението му с цифра.
Определя мястото му в редицата
на ест. числа.
Извършва събиране и изваждане
с числата до 3. Разбира връзката
между компонентите и резултата
на аритметичните действия.
Разпознава геометричната фигура
триъгълник и елементите ѝ.
Чертае в квадратна мрежа.
Използва правилно чертожни инструменти.
Познава количествената характеристика
на числото 4 и означението му с цифра.
Определя мястото му в редицата на ест.
числа.
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ляво –
дясно,
горе – долу
малък, голям,
равни
по големина
форми
повече,
по-малко,
толкова,
колкото

число, цифра

събиране,
плюс
изваждане,
минус

триъгълник,
връх, страна

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели

Забележка

(7)

(8)

(9)

Ориентиране в пространството
и определяне на местоположението на предмети.

Текущо формиращо оценяване

Откриване на прилики и разлики.
Разпознаване на цветове.

Текущо формиращо оценяване

Откриване на прилики и разлики.
Разпознаване на форми.
Определяне на брой обекти
и сравняване на количества.

Текущо формиращо оценяване

Разпознаване на посоките ляво – дясно.
Ориентиране в пространството.
Правилно разполагане на предмети в пространството.
Класификация на предмети по големира.
Проверяват се количествените представи
на учениците – отношенията:
толкова, колкото, повече, по-малко.

Диагностика на входно ниво
на математическите
представи

Съотнасяне на количеството обекти с числото.
Записване на числото с цифра.
Съотнасяне на количеството обекти с числото.
Записване на числото с цифра.
Сравняване, подреждане в числова редица, броене.

Текущо формиращо оценяване

Събиране до 2. Писане на знака +.
Описване с математически модел на реални
и картинно представени ситуации.
Събиране от 2. Писане на знака –.
Описване с математически модел на реални
и картинно представени ситуации.
Съотнасяне на количеството обекти с числото.
Записване на числото с цифра.
Сравняване, подреждане в числова редица, броене.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане.
Сравняване на сбор и разлика с число.

Текущо формиращо оценяване

Откриване на триъгълни форми
в предмети от обкръжението.
Чертане в квадратна мрежа.

Текущо формиращо оценяване

Съотнасяне на количеството обекти с числото.
Записване на числото с цифра.
Сравняване, подреждане в числова редица, броене.

Текущо формиращо оценяване

Текущо формиращо оценяване

Текущо формиращо оценяване

Текущо формиращо оценяване
Текущо формиращо оценяване
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№ Учебна
Тема на урочната
по седмица
единица
ред по ред
(1)
(2)
(3)
14
IV
Събиране и изваждане
до 4

Урочна
единица
за...
(4)
Н. зн.

15

IV

Квадрат

Н. зн.

16

IV

Числото 5

Н. зн.

17

V

Събиране и изваждане
до 5

Н. зн.

18

V

Числото 0.
Кръг

Н. зн.

19

V

Събиране и изваждане
с0

Н. зн.

20

V

Упражнение

Упр.

21

VI

Упражнение

Упр.

22

VI

Упражнение

Упр.

Числата от 6 до 10
23
VI
Числото 6

Н. зн.

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови
понятия

(5)
Извършва събиране и изваждане с числата
до 4; разбира връзката между компонентите
и резултата на аритметичните действия.

(6)

Разпознава геометричната фигура квадрат и
елементите. Чертае в квадратна мрежа. Използва правилно чертожни инструменти.
Познава количествената характеристика
на числото 5 и означението му с цифра.
Определя мястото му в редицата
на ест. числа.
Извършва събиране и изваждане с числата
до 4; разбира връзката между компонентите
и резултата на аритметичните действия.
Познава количествената характиристика
на числото 0 и означението му с цифра.
Определя мястото му в редицата
на естествените числа.
Разпознава геометричната фигура кръг.
Извършва събиране и изваждане
с числата от 0 до 5. Разбира връзката
м/у компонентите и резултата
на аритметичните действия.
Извършва събиране и изваждане
с числата от 0 до 5. Разбира връзката
м/у компонентите и резултата
на аритметичните действия.
Извършва събиране и изваждане
с числата от 0 до 5.
Разбира връзката между компонентите
и резултата на аритметичните действия.
Извършва събиране и изваждане
с числата от 0 до 5; разбира връзката
м/у компонентите и резултата
на аритметичните действия.

квадрат,
връх, страна

Познава количествената характеристика
на числото 6 и означението му с цифра;
изразява математическите отношения
повече, по-малко и толкова, колкото;
разбира принципа за изграждане
на редицата на естествените числа до 6.
Определя мястото му в редицата на ест. числа.
Извършва събиране и изваждане с числата
до 6; разбира връзката между компонентите
и резултата на аритметичните действия.

24

VI

Събиране и изваждане
до 6

Н. зн.

25

VII

Събиране на повече от
две събираеми

Н. зн.

Събира три и повече числа.

26

VII

Килограм

Н. зн.

Познава мерната единица за маса килограм
и нейното означение (кг).

20

килограм

Контекст и дейности за всяка урочна единица
(7)
Събиране и изваждане.
Сравняване на сбор и разлика с число.
Устно решаване на текстова задача.
Откриване на квадратни форми
в предмети от обкръжението.
Чертане в квадратна мрежа.
Съотнасяне на количеството обекти с числото.
Записване на числото с цифра.
Сравняване, подреждане в числова редица, броене.

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели
(8)
Текущо формиращо оценяване

Забележка
(9)

Текущо формиращо оценяване
Текущо формиращо оценяване

Текущо формиращо оценяване
Събиране и изваждане.
Сравняване на сбор и разлика с число.
Устно решаване на текстова задача.
Съотнасяне на количеството обекти с числото.
Текущо формиращо оценяване
Записване на числото с цифра.
Сравняване, подреждане в числова редица, броене.
Откриване на кръгли форми в предмети от обкръжението.
Събиране и изваждане
Сравняване на сбор и разлика с число.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане.
Сравняване на сбор и разлика с число.
Устно решаване на текстова задача.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане.
Сравняване на сбор и разлика с число.
Устно решаване на текстова задача.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане.
Сравняване на сбор и разлика с число.
Устно решаване на текстова задача.

Текущо формиращо оценяване

Съотнасяне на количеството обекти с числото.
Записване на числото с цифра.
Сравняване, подреждане в числова редица.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане.
Сравняване на сбор и разлика с число.
Устно решаване на текстова задача.
Събиране и изваждане на повече от две числа.
Сравняване на сбор и разлика с число.
Решаване на задачи – математически рамки.
Събиране и изваждане.
Сравняване на сбор и разлика с число.
Устно решаване на текстова задача.

Текущо формиращо оценяване
Текущо формиращо оценяване
Текущо формиращо оценяване
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№ Учебна
Тема на урочната
по седмица
единица
ред по ред
(1)
(2)
(3)
27
VII
Упражнение

Урочна
единица
за...
(4)
Упр.

28

VII

Числото 7

Н. зн.

29

VIII

Събиране и изваждане
до 7

Н. зн.

30

VIII

Упражнение

Упр.

31

VIII

Числото 8

Н. зн.

32

VIII

Събиране и изваждане
до 8

Н. зн.

33

IX

Упражнение

Упр.

34

IX

Числото 9

Н. зн.

35

IX

Събиране и изваждане
до 9

Н. зн.

36

IX

Упражнение

Упр.

37

X

Числото 10

Н. зн.

22

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови
понятия

(5)
Извършва действията събиране и изваждане
с изучените мерни единици.

(6)

Познава количествената характеристика
на числото 6 и означението му с цифра;
изразява математическите отношения
повече, по-малко и толкова, колкото;
разбира принципа за изграждане
на редицата на естествените числа до 7.
Определя мястото му в редицата на ест. числа.
Извършва събиране и изваждане с числата
до 7; разбира връзката между компонентите
и резултата на аритметичните действия.
Извършва събиране и изваждане с числата
до 6; разбира връзката между компонентите
и резултата на аритметичните действия.
Познава количествената характеристика
на числото 8 и означението му с цифра;
изразява математическите отношения
повече, по-малко и толкова, колкото;
разбира принципа за изграждане
на редицата на естествените числа до 8.
Извършва действията събиране и изваждане с
числата до 8; разбира връзката м/у компонентите и резултата на аритметичните действия.
Извършва събиране и изваждане с числата
от 0 до 8; разбира връзката м/у компонентите и резултата на аритметичните действия.
Познава количествената характеристика на
числото 9 и означението му с цифра;
изразява математическите отношения
повече, по-малко и толкова, колкото;
разбира принципа за изграждане на редицата на естествените числа до 9.
Определя мястото му в редицата на естествените числа.
Извършва действията събиране
и изваждане с числата до 9;
разбира връзката между компонентите
и резултата на аритметичните действия.
Извършва действията събиране
и изваждане с числата до 9;
разбира връзката между компонентите
и резултата на аритметичните действия.
Познава количествените характеристики
на числото 6 и означението му с цифра;
изразява математическите отношения
повече, по-малко и толкова, колкото;
разбира принципа за изграждане на редицата на естествените числа до 10.
Определя мястото му в редицата на естествените числа.

Контекст и дейности за всяка урочна единица
(7)
Събиране и изваждане.
Сравняване на сбор и разлика с число.
Устно решаване на текстова задача.
Съотнасяне на количеството обекти с числото.
Записване на числото с цифра.
Сравняване, подреждане в числова редица, определяне
мястото в реда на естествените числа.

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели
(8)
Текущо формиращо оценяване

Забележка
(9)

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане.
Сравняване на сбор и разлика с число.
Устно решаване на текстова задача.
Разпознаване и броене на геометрични фигури.
Събиране и изваждане.
Сравняване на сбор и разлика с число.
Устно решаване на текстова задача.
Съотнасяне на количеството обекти с числото.
Записване на числото с цифра.
Сравняване, подреждане в числова редица, определяне
мястото в реда на естествените числа.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане.
Сравняване на сбор и разлика с число.
Устно решаване на текстова задача.
Събиране и изваждане.
Сравняване на сбор и разлика с число.
Устно решаване на текстова задача.
Съотнасяне на количеството обекти с числото.
Записване на числото с цифра.
Сравняване, подреждане в числова редица, определяне
мястото в реда на естествените числа.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане.
Сравняване на сбор и разлика с число.
Устно решаване на текстова задача.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане
Сравняване на сбор и разлика с число.Устно решаване на
текстова задача

Текущо формиращо оценяване

Съотнасяне на количеството обекти с числото.
Записване на числото с цифра.
Сравняване, подреждане в числова редица,
определяне мястото в реда на естествените числа.

Текущо формиращо оценяване

Текущо формиращо оценяване
Текущо формиращо оценяване

Текущо формиращо оценяване
Текущо формиращо оценяване
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№ Учебна
Тема на урочната
по седмица
единица
ред по ред
(1)
(2)
(3)
38
X
Събиране и изваждане
до 10

Урочна
единица
за...
(4)
Н. зн.

39

X

Пари

Н. зн.

40

X

Упражнение

Упр.

41

XI

Упражнение

Упр.

42

XI

Вече знам

Общ.

43

XI

Аз успях

Упр.

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови
понятия

(5)
(6)
Извършва действията събиране и изваждане
с числата до 10; разбира връзката
м/у компонентите и резултата
на аритметичните действия.
Разпознава по стойност монетите
банкнота,
от 1 стотинка, 2 стотинки, 5 стотинки,
монета, лев
10 стотинки, 1 лев и 2 лева
стотинка
и банкнотите от 5 лева и 10 лева.
Извършва действията събиране и изваждане
с изучените мерни единици.
Извършва действията събиране и изваждане
с числата до 10 и действията събиране
и изваждане с изучените мерни единици.
Познава количественото значение на числата до 10, умее да записва числата до 10, да
ги сравнява, знае мястото им в реда на естествените числа, умее да събира и изважда
числата до 10, разбира връзката между компонентите и резултатите от аритметичните
операции.
Умее да прилага знанията и уменията си по
математика; решава самостоятелно задачи.

Числата от 11 до 20
44

XI

Отсечка

Н. зн.

Разпознава геометричната фигура отсечка.

45

XII

Измерване, сантиметър

Н. зн.

46

XII

Упражнение

Упр.

47

XII

Числата от 11 до 20

Н. зн.

48

XII

Упражнение

Упр.

Знае мерната единица за дължина
сантиметър и нейното означение (см).
Измерва и чертае отсечка.
Разпознава геометричната фигура отсечка;
знае мерната единица за дължина
сантиметър и нейното означение (см);
измерва и чертае отсечка.
Чете, записва и сравнява числата от 11 до
20. Брои до 20 в прав и обратен ред. Познава значението на цифрите според записа им
в числата.
Чете, записва и сравнява числата
от 11 до 20. Брои до 20 в прав и обратен ред.
Познава значението на цифрите според записа им в числата.

отсечка,
точка
сантиметър,
дължина
на отсечка.

десетици,
единици
десетици,
единици

Събиране и изваждане без преминаване
49

XIII

Събиране и изваждане
(10 + 6, 13 – 3)

Н. зн.

Извършва събиране и изваждане
на числата до 20 без преминаване.
Използва наименованията на компонентите
и резултата при задачи от събиране.

50

XIII

Упражнение

Упр.

Извършва събиране и изваждане на числата
до 20 без преминаване.
Използва наименованията на компонентите
и резултата при задачи от събиране.

24

събираемо,
сбор

Контекст и дейности за всяка урочна единица
(7)
Събиране и изваждане.
Сравняване на сбор и разлика с число.
Устно решаване на текстова задача.

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели
(8)
Текущо формиращо оценяване

Сравняване, събиране и изваждане с лев и стотинка.

Текущо формиращо оценяване

Решаване на задачи с българските банкноти и монети –
лев, стотинка.
Събиране и изваждане.
Сравняване на сбор и разлика с число.
Устно решаване на текстова задача.
Събиране и изваждане.
Съотнасяне на количеството обекти с числото.
Сравняване, подреждане в числова редица.
Писмено решаване на текстова задача.

Текущо формиращо оценяване

Проверка на резултат от извършено действие.

Текущо формиращо оценяване

Откриване на отсечки, чертане.

Текущо формиращо оценяване

Записване на резултата от измерването в сантиметри.

Текущо формиращо оценяване

Измерване, чертане. Извършване на действия с мерни
единици за дължина.

Текущо формиращо оценяване

Четене, броене, сравняване.

Текущо формиращо оценяване

Четене, броене, сравняване.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане, чертане.

Текущо формиращо оценяване

Забележка
(9)

Текущо формиращо оценяване
Текущо формиращо оценяване
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№ Учебна
Тема на урочната
по седмица
единица
ред по ред
(1)
(2)
(3)
51
XIII
Правоъгълник

Урочна
единица
за...
(4)
Н. зн.

XIII

Коледа и Нова година

53

XIV

Упражнение

54

XIV

Упражнение

55

XIV

Събиране и изваждане
(12 + 3, 15 – 3)

Н. зн.

56

XIV

Упражнение

Упр.

57

XV

Упражнение

Упр.

58

XV

Събиране и изваждане
(16 + 4, 12 – 6)

Н. зн.

59

XV

Упражнение

Упр.

60

XV

Упражнение

Упр.

61

XVI

Упражнение

Упр.

Извършва действията събиране и изваждане
на числата до 20 без преминаване.
Използва наименованията на компонентите
и резултата при задачи от събиране.

62

XVI

Вече знам

Общ.

Познава количественото значение на числата до 20, умее да записва числата до 20,
да ги сравнява, знае мястото им в реда на
естествените числа, умее да събира и изважда числата до 20 без преминаване, разбира
връзката между компонентите и резултатите
от аритметичните операции.

Упр.

Упр.

Нови
понятия

(5)
(6)
правоъгълРазпознава геометричната фигура правоъник, страна,
гълник и нейните елементи – страна, връх.
връх
Разпознава точката като връх и отсечката
като страна.
Извършва действията събиране и изваждане
на числата до 20 без преминаване.
Сравнява сбор и разлика.
Разпознава и брои геометрични фигури.
Извършва действията събиране и изваждане
на числата до 20 без преминаване.
Използва наименованията на компонентите
и резултата при задачи от събиране.
Извършва действията събиране и изваждане
на числата до 20 без преминаване.
Използва наименованията на компонентите
и резултата при задачи от събиране.
Извършва събиране и изваждане на числата
до 20 без преминаване.
Използва наименованията на компонентите
и резултата при задачи от събиране.
Извършва действията събиране и изваждане
на числата до 20 без преминаване.
Използва наименованията на компонентите
и резултата при задачи от събиране.
Извършва действията събиране и изваждане
на числата до 20 без преминаване.
Използва наименованията на компонентите
и резултата при задачи от събиране.
Извършва действията събиране и изваждане
на числата до 20 без преминаване.
Използва наименованията на компонентите
и резултата при задачи от събиране.

52

26

Упр.

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Извършва действията събиране и изваждане
на числата до 20 без преминаване.
Използва наименованията на компонентите
и резултата при задачи от събиране.
Извършва действията събиране и изваждане
на числата до 20 без преминаване.
Използва наименованията на компонентите
и резултата при задачи от събиране.

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели

(7)
Измерване в сантиметри на страните на триъгълник, квадрат и правоъгълник. Чертане в квадратна мрежа.

(8)
Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане на задачи, тематично свързани с
Коледа и Нова година.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане, чертане. Решаване
на текстова задача с едно пресмятане

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане. Съставяне и решаване
на текстова задача с едно пресмятане по илюстрация.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане. Съставяне и решаване
на текстова задача с едно пресмятане по илюстрация.
Измерване.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане.
Решаване на задачи за откриване на закономерности.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане.
Решаване на текстова задача с едно пресмятане.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане.
Сравняване на сбор и разлика с число.
Измерване.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане.
Сравняване на сбор и разлика с число.
Измерване.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане.
Сравняване на сбор и разлика с число.
Измерване.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане.
Сравняване на сбор и разлика с число.
Измерване.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане.
Съотнасяне на количеството обекти с числото.
Сравняване, подреждане в числова редица.

Текущо формиращо оценяване

Забележка
(9)
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№ Учебна
Тема на урочната
по седмица
единица
ред по ред
(1)
(2)
(3)
63
XVI
Мога ли сам?
64

XVI

Упражнение (урок за поправка на контролното)
Събиране и изваждане с преминаване
65
XVII
Време, час

Урочна
единица
за...
(4)
Оц.

Компетентности като очаквани
резултати от обучението
(5)
Прилага знанията си при самостоятелно
решаване на задачи.

Упр.

Проверява, открива и редактира допуснатите грешки.

Упр.

Познава мерната единица час и нейното означение (ч). Определя времето по часовник
в кръгли часове.
Извършва действието събиране на числата
до 20 с преминаване.
Използва наименованията на компонентите
и резултата при задачи от събиране.
Извършва действието събиране на числата
до 20 с преминаване. Използва наименованията на компонентите и резултата при
задачи от събиране.
Извършва действието събиране на числата
до 20 с преминаване.
Използва наименованията на компонентите
и резултата при задачи от събиране.

66

XVII

Събиране
с преминаване

Н. зн.

67

XVII

Събиране
с преминаване

Н. зн.

68

XVII

Упражнение

Упр.

Нови
понятия
(6)

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
№ Учебна
по седмица
ред по ред

Тема на урочната
единица

Урочна
единица
за...

(1)
69

(2)
XVIII

(3)
Упражнение

(4)
Упр.

70

XVIII

Събиране
с преминаване

Н. зн.

71

XVIII

Събиране
с преминаване

Н. зн.

72

XVIII

Упражнение

Упр.

73

XIX

Упражнение

Упр.

74

XIX

Събиране
с преминаване

Н. зн.
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Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови
понятия

(5)
Извършва действието събиране на числата
до 20 с преминаване.
Използва наименованията на компонентите и
резултата при задачи от събиране.
Извършва действието събиране на числата
до 20 с преминаване.
Използва наименованията на компонентите и
резултата при задачи от събиране.
Извършва действието събиране на числата
до 20 с преминаване.
Използва наименованията на компонентите и
резултата при задачи от събиране.
Извършва действието събиране на числата
до 20 с преминаване.
Използва наименованията на компонентите и
резултата при задачи от събиране.
Извършва действието събиране на числата
до 20 с преминаване.
Използва наименованията на компонентите и
резултата при задачи от събиране.
Извършва действието събиране на числата
до 20 с преминаване.
Използва наименованията на компонентите и
резултата при задачи от събиране.

(6)

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели

(7)
Проверка на знания и умения за решаване на задачи;
анализ на резултат от извършените
математически действие.
Проверка на резултата от извършено аритметично
действие. Откриване на грешки.

(8)
Диагностика на междинно ниво
на математическите представи

Определяне на времето по часовник.

Текущо формиращо оценяване

Събиране, измерване, чертане, допълване на възходящи
числови редици. Откриване на закономерности.

Текущо формиращо оценяване

Събиране, решаване на текстова задача с едно пресмятане.

Текущо формиращо оценяване

Събиране, решаване на текстови задачи и магически рамки.

Текущо формиращо оценяване

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Забележка
(9)

Текущо формиращо оценяване

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели

(7)
Събиране, решаване на текстови задачи и магически рамки.

(8)
Текущо формиращо оценяване

Събиране, определяне броя на геометрични фигури.

Текущо формиращо оценяване

Събиране, определяне броя на геометрични фигури.

Текущо формиращо оценяване

Събиране, сравняване на сбор и разлика с число.
Решаване на текстови задачи. Измерване.

Текущо формиращо оценяване

Събиране, сравняване на сбор и разлика с число.
Решаване на текстови задачи. Измерване.

Текущо формиращо оценяване

Събиране, чертане.

Текущо формиращо оценяване

Забележка
(9)
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№ Учебна
по седмица
ред по ред

Тема на урочната
единица

Урочна
единица
за...

(1)
75

(2)
XIX

(3)
Упражнение

(4)
Упр.

76

XIX

Събиране
с преминаване

Н. зн.

77

XX

Упражнение

Упр.

78

XX

Н. зн.

79

XX

Изваждане
със заемане
Умаляемо, умалител,
разлика

80

XX

Изваждане
със заемане

Н. зн.

81

XXI

Упражнение

Упр.

82

XXI

Изваждане
със заемане

Н. зн.

83

XXI

Изваждане
със заемане

Н. зн.

84

XXI

Упражнение

Упр.

85

XXII

Упражнение

Упр.

86

XXII

Изваждане
със заемане

Н. зн.

87

XXII

Упражнение

Упр.

30

Н. зн.

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови
понятия

(5)
(6)
Извършва действието събиране на числата
до 20 с преминаване.
Използва наименованията на компонентите и
резултата при задачи от събиране.
Извършва действието събиране на числата
до 20 с преминаване.
Използва наименованията на компонентите и
резултата при задачи от събиране.
Извършва действието събиране на числата
до 20 с преминаване.
Използва наименованията на компонентите и
резултата при задачи от събиране.
Извършва действието изваждане на числата
от 11 с преминаване.
Използва наименованията на компонентите умаляемо,
и резултата при решаване на задачи от из- умалител, разваждане.
лика
Извършва действието изваждане на числата
от 11 с преминаване; използва наименованията на компонентите и резултата при
задачи от изваждане.
Извършва действието изваждане на числата
от 11 с преминаване; използва наименованията на компонентите и резултата при
задачи от изваждане.
Извършва изваждане на числата от 12 с
преминаване; използва наименованията на
компонентите и резултата при задачи от
изваждане.
Извършва изваждане на числата от 12 с
преминаване; използва наименованията на
компонентите и резултата при задачи от
изваждане.
Извършва изваждане на числата от 12 с
преминаване; използва наименованията на
компонентите и резултата при задачи от
изваждане.
Извършва изваждане на числата от 12 с
преминаване; използва наименованията на
компонентите и резултата при задачи от
изваждане.
Извършва изваждане на числата от 13 с
преминаване; използва наименованията на
компонентите и резултата при задачи от
изваждане.
Извършва изваждане на числата от 13 с
преминаване; използва наименованията на
компонентите и резултата при задачи от
изваждане.

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели

(7)
Събиране, решаване на текстови задачи, измерване.

(8)
Текущо формиращо оценяване

Събиране, решаване на текстови задачи, измерване.

Текущо формиращо оценяване

Събиране, решаване на текстови задачи, магически рамки.

Текущо формиращо оценяване

Изваждане, измерване и чертане, решаване на текстови
задачи.
Използване на наименованията на компонентите и резултата при решаване на задачи от изваждане.

Текущо формиращо оценяване

Използване на наименованията на компонентите и резултата при решаване на задачи от изваждане.

Текущо формиращо оценяване

Изваждане и проверка със събиране.
Числови пирамиди.

Текущо формиращо оценяване

Изваждане, проверка със събиране, измерване и чертане.

Текущо формиращо оценяване

Изваждане, проверка със събиране, решаване на текстови задачи.

Текущо формиращо оценяване

Изваждане, проверка със събиране, решаване на логически и текстови задачи.

Текущо формиращо оценяване

Изваждане, проверка със събиране, решаване на текстови задачи и магически рамки.

Текущо формиращо оценяване

Изваждане, проверка със събиране, решаване на текстови задачи

Текущо формиращо оценяване

Изваждане, проверка със събиране, решаване на текстови задачи; измерване

Текущо формиращо оценяване

Забележка
(9)

Текущо формиращо оценяване
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№ Учебна
по седмица
ред по ред

Тема на урочната
единица

Урочна
единица
за...

(1)
88

(2)
XXII

(3)
Изваждане
със заемане

(4)
Н. зн.

89

XXIII

Упражнение

Упр.

90

XXIII

Упражнение

Упр.

91

XXIII

Колко часа?
В колко часá?

Упр.

92

XXIII

Баба Марта

Упр.

93

XXIV

Събиране и изваждане

Н. зн.

94

XXIV

Упражнение

Упр.

95

XXIV

Събиране и изваждане

Н. зн.

96

XXIV

Упражнение

Упр.

97

XXV

Събиране и изваждане

Н. зн.

98

XXV

Упражнение

Упр.

99

XXV

Упражнение

Упр.
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Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови
понятия

(5)
Извършва изваждане на числата от 14 с
преминаване; използва наименованията на
компонентите и резултата при задачи от
изваждане.
Извършва изваждане изваждане на числата
от 11 до 14 с преминаване; използва наименованията на компонентите и резултата при
задачи от изваждане.
Извършва изваждане на числата от 11 до 14
с преминаване; използва наименованията
на компонентите и резултата при задачи от
изваждане.
Познава мерната единица за време и нейчас
ното означение (ч); определя времето по
часовник в кръгли часове.
Извършва изваждане на числата от 11 до
14 с преминаване; използва наименованията
на компонентите и резултата при задачи от
изваждане.
Събира и изважда с преминаване (5+, 15 –).
Прави проверка на изваждането със събиране.
Събира и изважда с преминаване
(5+, 15 –).
Прави проверка на изваждането
със събиране.
Събира и изважда с преминаване
(4+, 16 –)
Прави проверка на изваждането
със събиране.
Събира и изважда с преминаване
(4+, 16 –)
Прави проверка на изваждането
със събиране.
Събира и изважда с преминаване
(3+, 2+, 17 –, 18 – ).
Прави проверка на изваждането със събиране.
Събира и изважда с преминаване
(3+, 2+, 17 –, 18 – ).
Прави проверка на изваждането със събиране.
Събира и изважда с преминаване
(3+, 2+, 17 –, 18 – ).
Прави проверка на изваждането със събиране.

(6)

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели

(7)
Изваждане, проверка със събиране, решаване на текстови задачи.

(8)
Текущо формиращо оценяване

Изваждане, събиране, решаване на текстови задачи; измерване.

Текущо формиращо оценяване

Изваждане, събиране, решаване на текстови задачи.

Текущо формиращо оценяване

Определяне на времето в часове.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане.
Решаване на задачи.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане. Решаване на текстови задачи,
съставяне на текстови задачи по даден числов израз.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане.
Чертане, решаване на задачи за откриване на закономерности.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане.
Решаване на текстови задачи от сравняване по разлики.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане.
Решаване на задачи за откриване на закономерности.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане. Решаване на задачи за откриване
на закономерности.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане. Сравняване на числови изрази.
Измерване.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане. Решаване на текстови задачи и
задачи за откриване на закономерности.

Текущо формиращо оценяване

Забележка
(9)
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№ Учебна
по седмица
ред по ред

Тема на урочната
единица

Урочна
единица
за...

(1)
100

(2)
XXV

(3)
Цифра, число

(4)
Упр.

101

XXVI

Упражнение

Обобщ.

102

XXVI

Текстови задачи

Н. зн.

103

XXVI

Текстови задачи

Н. зн.

104

XXVI

Вече знам

Обобщ.

Аз успях

Обобщ.

105 XXVII

Числата 10, 20, 30, ...
106 XXVII Числата 10, 20, 30...
четене и писане

Н. зн.

107 XXVII

Н. зн.

108 XXVII

Числата 10, 20, 30...
сравняване
Упражнение

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови
понятия

(5)
Знае разликата между понятията цифра и
число.
Познава значението на цифрите според позицията им в записа на числата.
Чете и записва с цифри числата.
Намира пропуснат компонент.
Познава елементите при действие изваждане.
Решава текстови задачи.
Събира и изважда именувани числа.
Познава елементите на текстовата задача
условие, числови данни, въпрос. Решава
текстова задача с едно пресмятане от събиране и изваждане.
Познава елементите на текстовата задача
условие, числови данни, въпрос. Решава
текстова задача с едно пресмятане от събиране и изваждане.
Познава количественото значение на числата до 20 и 30, 40, 50 и т.н., умее да записва
числата до 20 и 30, 40, 50 и т.н., да ги сравнява, знае мястото им в реда на естествените числа, умее да събира и изважда числата
до 20 със и без преминаване, разбира връзката между компонентите и резултатите от
аритметичните операции. Измерва, чертае,
решава текстови задачи.
Може да прилага знанията и уменията си по
математика; решава самостоятелно задачи.

(6)

Познава числата 10, 20... 100 и техните озна- десетица
чения с цифри.
Познава десетицата като бройна единица.
Брои по десетици до 100 в прав и обратен
ред.
Сравнява числата 10, 20... 100.
десетица

Упр.

Чете, пише, брои, сравнява числата 10, 20...
100.

109 XXVIII Събиране и изваждане
на 10, 20, 30...

Н. зн.

110 XXVIII Упражнение

Упр.

111 XXVIII Упражнение

Упр.

112 XXVIII Упражнение

Упр.

Извършва действията събиране
и изваждане с числата 10, 20... 100.
Извършва действията събиране
и изваждане с числата 10, 20... 100.
Решава и съставя текстови задачи
с числата до 100.
Решава и съставя текстови задачи
с числата до 100.

113

Упр.

34

XXIX

В магазина

Съставя и решава текстови задачи
от покупко-продажби.

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели

(7)
Записване на числата с цифри и думи.

(8)
Текущо формиращо оценяване

Откриване закономерности при ритмично редуване
на числа.
Решаване на текстови задачи.
Събиране и изваждане на именувани числа.

Текущо формиращо оценяване

Решаване на текстови задачи с включени словосъчетанията с повече и с по-малко от.

Текущо формиращо оценяване

Решаване на текстови задачи с едно преминаване.
Описване с математически модел на реални и картинно
представени пректически ситуации.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане.
Съотнасяне на количеството обекти с числото.
Записване, сравняване, подреждане в числова редица.
Писмено решаване на текстова задача.
Измерване, чертане.

Текущо формиращо оценяване

Самостоятелно решаване на задачи.

Диагностика на междинно ниво
на математическите представи

Четене, писане, броене

Текущо формиращо оценяване

Сравняване, четене, писане, броене.

Текущо формиращо оценяване

Сравняване, четене, писане, броене

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане.

Текущо формиращо оценяване

Решаване и съставяне на текстови задачи с едно пресмятане по илюстрация и по числов израз.
Решаване и съставяне на текстови задачи с едно пресмятане по илюстрация и по числов израз.
Решаване и съставяне на текстови задачи с едно пресмятане.

Текущо формиращо оценяване

Забележка
(9)

Текущо формиращо оценяване
Текущо формиращо оценяване
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№ Учебна
по седмица
ред по ред
(1)
114

(2)
XXIX

Тема на урочната
единица

Урочна
единица
за...

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови
понятия
(6)

(3)
Кой какво харесва

(4)
Упр.

(5)
Умее да работи с числови данни (информация) представени по различен начин; използва различни графични начини за представяне
на числови данни.
Познава количественото значение на числата
до 10, умее да ги записва, да ги сравнява, знае
мястото им в реда на естествените числа.
Познава числата 10, 20... 100 и техните означения с цифри.
Познава десетицата като бройна единица.
Брои по десетици до 100 в прав и обратен ред.
Извършва събиране и изваждане на числата
до 20 без преминаване.
Използва наименованията на компонентите и
резултата при задачи от събиране.
Извършва действието събиране на числата
до 20 с преминаване.
Използва наименованията на компонентите и
резултата при задачи от събиране.
Извършва действиeто събиране на числата
до 100.
Използва наименованията на компонентите и
резултата при задачи от събиране.
Познава мерните единици и техните означения (килограм, сантиметър, лев, стотинка,
час). Сравнява, извършва действия с мерните единици.
Разпознава точка, отсечка, триъгълник, квадрат, правоъгълник.
Използва чертожна линия, чертае в мрежа.

Преговор
115

XXIX

Числата от 0 до 100

Обобщ.

116

XXIX

Събиране и изваждане
до 20 без преминаване

Обобщ.

117

XXX

Събиране и изваждане
до 20 с преминаване

Обобщ.

118

XXX

Събиране и изваждане
до 100

Обобщ.

119

XXX

Мерни единици

Обобщ.

120

XXX

Измерване. Чертане

Обобщ.

121

XXXI

Текстови задачи

Обобщ.

Познава елементите на текстовата
задача условие, числови данни, въпрос. Решава текстова задача с едно
пресмятане от събиране и изваждане.

122

XXXI

Мога ли сам?

Оц.

Може да прилага знанията си при cамостоятелно решаване на задачи.

123

XXXI

Аз съм готов
за втори клас

Обобщ.

Може да прилага знанията си при
самостоятелно решаване на задачи.

124

XXXI

Математически
празник

Обобщ.

Може да прилага уменията си
за екипно решаване на задачи.

36

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване
по теми и/или раздели

(7)
Разчитане на данни от таблица; попълване на информация в таблица.

(8)
Текущо формиращо оценяване

Четене, писане на числата от 0 до 20, 30, 40, 50...
Сравняване и подреждане на числата по големина.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане до 20 без преминаване.
Използва наименованията на компонентите при действия
събиране и изваждане.

Текущо формиращо оценяване

Събиране и изваждане до 20 с преминаване.

Текущо формиращо оценяване

Събиранe и изваждане на числата до 100 (10, 20, 30,
40...)

Текущо формиращо оценяване

Разпознаване символите на съответните мерки.
Сравняване, събиране и изваждане на именувани числа.
Познаване колко е часа.
Колко часа са изминали от дадено начало.
Чертане на триъгълник, квадрат в мрежа.
Чертане на отсечка по дадена дължина.
Събиране на дължини на отсечки. Намиране дължина
на страна на геометрични фигури чрез съотношения.
Решаване на текстови задачи с включени
словосъчетанията с повече и с по-малко от
Решаване на текстови задачи с едно преминаване.
Описване с математически модел на реални
и картинно представени прaктически ситуации.
Записване на числата с цифри и думи.
Събира и изваждане до 20 със и без преминаване
и числата 10, 20, 30...
Чертане на отсечка по дадена дължина.
Разпознаване на изучените геометрични фигури.
Решаване на текстови задачи.
Записване на числата с цифри.
Събиране и изваждане до 20 със и без преминаване
и числата 10, 20, 30...
Чертане отсечка по дадена дължина.
Измерване и събиране на дължини на отсечки.
Решаване на текстови задачи.
Екипно решаване на задачи, които са свързани със семейството, училището, професиите и празниците.

Текущо формиращо оценяване

Забележка
(9)

Текущо формиращо оценяване

Текущо формиращо оценяване

Диагностика на изходящо ниво
на математическите представи

Текущо формиращо оценяване

Текущо формиращо оценяване
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4. ОБЩИ МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАБОТА
С УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ

Раздел „Числата до 10.
Събиране и изваждане“
Водеща цел на раздела: учениците от първи
клас да придобият точни представи за числата
и за техните основни значения (количествено,
редно и като отношение между предварително
избрана единица мярка и измерваната величина).
Наред с това, в резултат на обучението по
математика по този раздел, учениците трябва да
овладеят в умствен план резултатите от събиране и изваждане с числата до 10 до автоматизъм.
При уроците за ново число във всяка разработка има сюжетна картина. На базата на теоретико-множествения подход (в неявен вид) чрез
установяване на еднозначно съответствие между
елементите на равномощни множества, съчетано с броене, ученикът осмисля количественото
значение на съответното ново число. Беседата,
която следва да се проведе по сюжетната картина, включва традиционните въпроси от вида:
„Има ли за всяко…?“ „Колко са?“ „Има ли всеки…?“ При отговорите на учениците е важно да
се използва изразът „… са толкова, колкото…“.
На страницата на всеки урок за ново число в
горния десен ъгъл има изображение на котка и
кълба прежда. Чрез изображението на тези кълба е илюстриран другият подход за формиране
на понятие за числото – аксиоматичния (n + 1)
– всяко число се получава като към предходното
се прибави едно, съчетано с броене. Беседата по
тази илюстрация следва да включва въпросите:
„Колко са кълбата отляво на котето?“ „Ако към
тези… прибавим още едно – колко ще станат? Да
преброим“.
Подходящ дидактичен материал за онагледяване са картонените модели на геометрични
фигури от тетрадка № 3, както и квадратчетата
– единици от тетрадка № 3. Могат да се изработят индивидуални пръчици от разрязани на две
части (напречно) пластмасови сламки за сок. От
10 сламки се получават 20 „пръчици“, с които
учениците могат да илюстрират доказателствено
всички примери за събиране и изваждане в кръга
на числата до 10 и до 20.
Редното значение на числото се осмисля чрез
упражнението с контурно нарисувания при всяка тема за ново число до 10 влак. Заданието към
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учениците е да оцветят съответното по ред вагонче, съответното по ред прозорче или колело
на влака.
На всяка страница с разработка на урок за
ново число има илюстрация на повече на брой
предмети, зададени в контур. Целта е ученикът
да оцвети точно определен брой от тях (съответен на новото число). Чрез това упражнение се
проверява дали ученикът е осмислил количественото значение на числото. Наред с тези задачи
на страниците с разработки на уроци за числата
до 10 има и такива за сравняване на количества,
както и за мястото на новото число в редицата на
естествените числа. Показани са различни модели за писане на цифрата на числото. Умението
за изписване на съответната цифра (при числото 10 – цифри) се формира чрез писане в мрежа
от квадратчета, по образец, както и чрез писане
в учебната тетрадка. Първо се пишат цифри по
пунктир, а после и без помощта на пунктир. Значението на числото като отношение между предварително избрана единица мярка и измерваната
величина се осмисля чрез илюстрации и задачи,
свързани с мерни единици и именувани числа
(стотинка, лев, килограм, час, сантиметър).
При овладяване на случаите от събиране и изваждане с числата до 10 се използват знанията и
опитът на учениците от подготвителната група/
клас да събират и изваждат с числата до 10 чрез
прибавяне на 1 и 2 и отнемане на 1 и 2. За учениците с временни или по-сериозни затруднения
по математика е наложително да се използва богато онагледяване. Всички случаи на събиране и
изваждане до 10 могат да бъдат илюстрирани с
помощта на индивидуален дидактичен материал
(геометрични фигури, квадратчета единици; картонени модели на плочки на домино) от тетрадка
№ 3. С успех може да се използва числовата линия от ламинираното приложение, върху която
се пише с изтриваем маркер за бяла дъска. За
целта е достатъчно всяко дете да разполага с такъв маркер с размер, съответен на детската ръка,
и с хартиена кърпичка за изтриване.

Раздел „Числата от 11 до 20.
Събиране и изваждане без преминаване
до 20“
Водеща цел на раздела: учениците да усвоят
до автоматизъм случаите на събиране и изваждане с числата до 20 без преминаване на десетицата
и без заемане от десетицата.
Подходящо средство за онагледяване на числата от 11 до 20 са сламки в ролята на пръчици. Една десетица – 10 половинки от сламки за
сок, завързани с гумен ластик, и отделна сламка
– за илюстрация на числото 11 и неговия състав.
Аналогично се постъпва с всички числа до 19, а
при числото 20 втората десетица се завързва в
снопче и самото число се илюстрира като състоящо се от две десетици. Подходящо индивидуално средство за онагледяване на числата до 20 и
за събиране и изваждане с тях е индивидуалното
сметало.
Ако ученикът няма свое сметало, е добре учителят да има или индивидуално, или общокласно
сметало, с което да илюстрира числата или задачите от събиране и изваждане с тях.
Важно е да се знае, че случаите на събиране и
изваждане до 20 без преминаване се изучават на
основата на устното смятане, а не по алгоритъм
за писмено събиране и изваждане. Вертикален
запис е неуместен. Подходящи за включване в
този раздел са упражнения за бързо устно смятане (наум) под формата на състезания, занимателни упражнения или дидактични игри. Случаите от вида 10 + 3; 13 – 3; 13 – 10 се изясняват
на основата на знанията на учениците за самите
естествени числа от 11 до 19. Подходящо онагледяване са пръчиците (снопче десетица и отделни
единични пръчици). Случаите от вида 12 + 3; 15
– 3; 15 – 12 се изясняват на основата на знанията
за числата от 11 до 19 и събиране и изваждане в
кръга до 10. Случаите от вида 16 + 4; 20 – 4; 20
– 16 се изясняват на основата на събиране при
сбор 10 и изваждане от 10. Подходящо е онагледяване със сметало. Добре е учителят да изпол
зва общокласно сметало, а учениците да работят
с индивидуалните си сметала.
Раздел „Събиране и изваждане на числата до
20 с преминаване“
Водеща цел на раздела: всеки ученик да овладее до автоматизъм резултатите от събиране и
изваждане до 20 с преминаване, защото тези резултати са в основата на извършване на всички
пресмятания с преминаване и със заемане с каквито и да е числа – двуцифрени, трицифрени и
многоцифрени.

В учебника последователно са въведени в система всички случаи на събиране с преминаване,
като се започва от 9+ и се стигне до 2+, както
и случаите от изваждане със заемане от 11– до
18–. Двете аритметични действия в първата част
на раздела се въвеждат последователно, за да
може учениците добре да овладеят алгоритъма
на пресмятане. Във втората част на раздела двете
аритметични действия вървят паралелно (в един
и същ урок). Математическата основа на въвеждане на събиране с преминаване на десетицата е
прибавяне на сбор към число.
9 + 2 = 9 + (1 + 1) = (9 + 1) + 1 = 10 + 1 = 11
Изваждането със заемане може да се извърши
по два различни начина, на две различни математически основи. Първият начин е на основата на
изваждане на сбор от число:
11 – 2 = 11 – (1 + 1) = (11 – 1) – 1 = 10 – 1 = 9
Този начин е въведен първоначално. Веднага
след това на учениците се показва и вторият възможен начин на пресмятане на този вид задачи –
на основата на изваждане на число от сбор:
11 – 2 = (10 + 1) – 2 = (10 – 2) + 1 = 8 + 1 = 9
Тъй като в първи клас не се изучават малки
скоби, в урочните разработки са използвани схематични модели (с чертички вместо скоби). Подходящо е на учениците да се предостави избор
по кой от двата начина да пресмятат задачите.
В раздела са използвани три различни вида онагледяване: сметало, числова права и схематичен
модел. Докато се автоматизират резултатите от
събирането и изваждането с преминаване до 20,
е добре да се ползва индивидуалната таблица от
тетрадка № 3, както и в класната стая да се експонира голямото табло с табличните резултати.
Раздел „Числата 10, 20, 30...“
Водеща цел на раздела: учениците да се запознаят с числата 10, 20, 30... 100 и да овладеят събиране и изваждане на тези числа.
Числата се въвеждат на основата на знанията на учениците за десетица. Онагледяването е
със сметало, снопчета десетици и банкноти по 10
лева. Случаите на събиране и изваждане с десетици се изучават по аналогия на събиране и изваждане на едноцифрените числа до 10.
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Геометрични знания
В учебния комплект сериозно е застъпено и
геометричното учебно съдържание, предвидено
в учебната програма. Включени са теми за отсечка, измерване и чертане на отсечка, триъгълник,
правоъгълник, кръг, квадрат, откриване и преброяване на геометрични фигури от определен
вид в геометрични композиции. Има включени
задачи за чертане на геометрични фигури върху
квадратна мрежа. Чрез задачите за измерване и
записване дължините на страните на геометрични фигури се прави пропедевтика на намиране
обиколка на геометрични фигури.
Мерните единици, залегнали в учебната програма за първи клас, са сантиметър, килограм,
час, лев и стотинка. За въвеждането им има отделени специални уроци. Задачи с именувани числа
– събиране, изваждане и сравняване, са широко
застъпени в учебния комплект.
Текстови задачи
Важен акцент в учебното съдържание са текстовите задачи. Въведени са систематично и последователно и със значителен относителен дял
спрямо всечки видове задачи. Специално внимание е отделено на правилната методика на работа при разбор на елементарни текстови задачи
от различните видове: за намиране сбор на две
числа, за намиране разлика на две числа, за намиране на число с няколко единици по-голямо
от друго число, за намиране на число с няколко единици по-малко от друго число и задачи от
сравняване по разлики. Разборът на текстовите
задачи при фронтална работа следва да се прави
с трите класически въпроса: „Какво е дадено в
задачата?“, „Какво се търси в задачата?“ и „Как
ще намерим търсеното?“.
В учебника и тетрадките са посочени аналитичният въпрос („Как ще намерим...?“) и правилният аналитичен отговор на типовете текстови
задачи.
В учебника има специално разработени теми
за обобщаване на знанията, както и уроци за проверка и оценка на знанията (самопроверка) под
формата на състезания. В учебните комплекти
има и редица специфични задачи и упражнения
като: картинни редици (сериация), числови редици (логически редици числа), вълшебни рамки и
магически квадрати, задачи от симетрия, задачи
с правоъгълни диаграми, задачи по данни от таблици и ценоразписи и др., с които се цели развитие на логическото мислене на учениците и
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формиране на ключови компетентности. Част от
задачите в учебните комплекти са подходящи за
екипна работа и групово изпълнение, за което са
отбелязани със съответен символ. По всяка тема
от учебното съдържание са предложени значителен брой и с богато разнообразие видове задачи,
което създава възможност за учителя да подбира
и диференцира задачите според възможностите и
интересите на учениците.
Богати възможности за подпомагане на учебния процес дава тетрадка № 3 (дидактични материали), като в книгата за учителя изрично е посочено кои от тях са подходящи за ползване при
отделните урочни единици. Необходимо е дидактичните материали да бъдат изрязани и да се
съхраняват в класната стая, за да се предоставят
за индивидулна и групова работа на учениците.
Това е в унисон с конкретно-образното мислене
на децата на 6–7-годишна възраст. За създаване
на положителен емоционален фон и подходяща
нагласа за работа в уроците по математика спомагат тематичните уроци, богатото онагледяване
чрез сюжетни и предметни илюстрации и занимателните елементи като лабиринти, задачи от
откриване на разлики и др. Създадените и предоставени към учебния комплект по математика
електронни ресурси обогатяват и осъвременяват
педагогическия процес в първи клас и представляват модерна форма на динамично онагледяване.
Работата с учебния комплект по математика и
правилното методическо приложение на предлаганите допълнителни материали гарантират висока ефективност на учебния процес и постигане
целите на учебната програма за първи клас.


Доц. д-р Габриела Кирова

5. ПРИМЕРНИ МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА УРОЦИТЕ
Урок 1
НА УЧИЛИЩЕ

1

На училище

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: да се изградят умения за
практическо ориентиране.
Задачи
1. Да се изградят умения за
определяне на местоположението на даден обект спрямо други
(пред, зад, между, отляво, отдясно).
2. Да се формират умения за
определяне на посоките горе–
долу, ляво–дясно.
3. Да се изградят умения за работа по инструкция.
4. Да се изградят умения за работа по двойки.
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Учениците: ● беседват по картината
● ориентират се в посоките ляво – дясно, горе – долу

Методи за преподаване и учене – беседа, обяснение, наблюдение
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, е-учебник, цветни моливи – 6 цвята
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Сюжетна картина
Беседва се по глобалната тема „На училище“, като
се прави връзка с околен свят.
С използването на игрови методи учителят проверява знанията на учениците за посоките ляво–дясно.
Предлага като неизменяеми ориентири за посоките
ляво–дясно, например прозорците в стаята за ляво и
вратата за дясно.
Зад. 1. Задачата е предвидена за работа с целия
клас. Беседва се: Накъде се движат сапунените мехури? Нагоре.
Накъде върви учителката? Надолу. След всеки отговор учениците попълват стрелките.
С останалите обекти се работи аналогично.
Зад. 2. Задачата е предвидена за самостоятелна
работа и проверка с е-учебника. Първоначално трябва учителят да изясни значението на пиктограмата.
Учениците оцветяват в синьо фигурите, обърнати в
едната посока, а след това в червено, тези – в другата
посока.
Зад. 3. Игра „Познай кой съм аз“. Всяко дете си
избира герой от картинката и описва местополо-

Учениците: ● беседват по картината
● откриват разликите в двете илюстрации, като използват посоките ляво – дясно, горе – долу
● определят местоположението на един предмет спрямо други
● оцветяват рамките на картините по инструкция на учителя
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жението си: „Намирам се пред, зад... вляво, вдясно
от...“. Който познае, продължава играта. Добре е учителят да даде първия пример.
Зад. 4. „Открий разликите“
Учителят насочва учениците как трябва да отговарят, като сам обяснява първата разлика. Например:
На лявата картинка ножицата е отгоре на тетрадката.
Къде е ножицата на дясната картинка? Ножицата е
под тетрадката.
Зад. 5. Оцветяване по инструкция. Децата имат
нужда от 6 цвята моливи. Учителят обяснява, че трябва да оцветяват само рамката на картинката, която
описва, и то в цвета, който е посочил. По този начин
се проверява и познаването на цветовете. В разбъркан ред се описват изображенията. Например: „Оцветете в зелено рамката на картината, на която котката
е между възглавниците“. Продължава се аналогично
и с останалите изображения.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Подходящо е да се започне със зад. 3, тъй като тя
отнема най-много време, а е предвидена за работа по
двойки.
Учителят начертава примерен лабиринт на дъската и показва как всеки трябва да обозначи пътя до
изхода на избрания лабиринт със стрелки, а после
дава указания за посоките на партньора си, следвайки стрелките: наляво, нагоре, надясно, надолу.
Всеки от двамата участници трябва да влезе в ролята на инструктор. Играта е изиграна, когато всеки
доведе успешно до изхода другия участник. Може
да се направи демонстрация с е-учебника.
Зад. 1, 2 и 4 са подходящи за домашна работа или
за работа в клас по преценка на учителя.
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Урок 2
ГРУПИРАНЕ ПО ЦВЯТ
И ГОЛЕМИНА

2

Групиране по цвят и големина

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Да се изградят умения за отделяне на цвета и големината като самостоятелни признаци на предметите.
Задачи
1. Да се изградят умения за сравняване на предмети по цвят и големина.
2. Да се изградят умения за съпоставяне на фигурите по два признака – цвят и големина.
Методи за преподаване и учене – беседа, обяснение
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа с учебника
Сюжетна картина
Подходящо е да се започне с беседа, в която се
актуализират знанията за плодове и зеленчуци, а след
това с подходящи въпроси децата да бъдат насочени
към цвета като обединяващ признак на групите плодове и зеленчуци.
Учителят обяснява, че трябва да се оградят групите обекти с еднакъв цвят. Учениците работят самостоятелно.
Фронтална проверка (е-учебник).
Подходящо е да се продължи с работа с различните цветове фигури от приложението в тетрадка № 3.
Зад. 1. Добре е да се започне с беседа: По какво
си приличат фигурите? По цвят. По форма. По какво се различават? По големина. Учителят трябва да
обясни, че се ограждат триъгълниците, които са със
същата големина като този в образеца. Продължава
се със самостоятелна работа и с проверка на дъската
(е-учебник).
С втората лента фигури учениците работят по същия начин, но при нея търсят групиране по цвят.
Зад. 2. Задачата развива окомера. Отново се започва с беседа: По какво си приличат фигурите? По
форма и цвят. По какво се различават? По големина.
Учителят обяснява, че трябва да се свържат всички
фигури, като се започне от най-малката и се стигне
до най-голямата. Учениците работят самостоятелно.
Проверката е индивидуална.
Зад. 3. Задачата е предвидена за работа с целия
клас. С помощта на учителя учениците откриват закономерността при редуването на различни обекти и
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Учениците: ● групират фигури по цвят
● ограждат фигури, еднакви с модела
● свързват фигурите от най-малката към най-голямата
● дорисуват

изпълняват задачата в първата лента, след което рисуват самостоятелно във втората лента. Обектите в
двете ленти се повтарят през три по цвят.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. В тази задача учениците трябва да съпоставят обектите по два признака – цвят и големина. Добре е учителят да ги подпомогне с въпроси при
изясняването на модела. Защо ябълката от модела
е свързана с жълтия кръг? Защото е жълта. Защо е
свързана с по-големия жълт кръг? Защото големият
кръг и ябълката са еднакви по големина. По-малкият
е с големина като на черешата.
С останалите обекти се работи аналогично.
Зад. 2. Тази задача трябва да започне с изясняване
на модела.
Учителят обяснява, че линията свързва група от
три изображения, които си приличат по нещо. По
какво си приличат свързаните фигури? По това, че са
обърнати наляво, докато другите са обърнати надясно. В следващия пример учениците трябва да отделят
като обединяващ признак големината, а в последния
– цвета.
Зад. 4. Чрез беседа учениците трябва да се насочат, че цветята в модела се различават по цвят и височина.
Зад. 3 е подходяща за домашна работа.

Урок 3
ГРУПИРАНЕ ПО ФОРМА

Групиране по форма

3

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Да се формират
умения за отделяне на формата като самостоятелен
признак на предметите.
Задачи
1. Да се изградят умения за сравняване на предмети по форма.
2. Да се изградят умения за съпоставяне на фигурите по два признака – форма и големина.
3. Да се формират умения за писане на елементи
по образец.
4. Да се развива фината моторика.
Методи за преподаване и учене – беседа, обяснение
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка, е-учебник, приложения – геометричните
фигури от тетрадка № 3
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Подходящо е да се започне с беседа, с която учителят да получи информация доколко учениците са запознати с фигурите правоъгълник, кръг, триъгълник.
Ако познават и назовават фигурите, се преминава към изясняване на условието и към самостоятелна
работа. Проверява се фронтално (е-учебник).
Ако има деца, които не познават фигурите, учителят показва и назовава фигурите и едва след това
преминава към изпълнение на задачата.
Зад. 2. Задачата с клоуна за оцветяване изисква
учениците да изберат не само правилната форма, но
да преценят на око и нейната големина. Решаването
на тази задача дава информация и за познаването на
цветовете. Затова е предвидена за индивидуална проверка.
Зад. 3. Кое е излишното?
Моделът се изяснява с помощта на въпроси. Защо
кръгът е излишен в тази група? Защото той се различава по форма. След това учителят инструктира учениците да търсят и в останалите групи предметите,
които не съответстват на другите в групата. Задачата
се проверява фронтално, като учениците трябва да
обосноват решението си с позоваване на различия
във формата, цвета и т.н.

Учениците: ● разпознават правоъгълна, триъгълна и кръгла форма на реални обекти
● оцветяват
● откриват излишната фигура
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ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. Учителят изяснява условието и учениците
работят самостоятелно. Задачата е подходяща за индивидуална проверка.
Зад. 2. Задачата е за писане на елементи по образец. Учителят демонстрира посоката на изписване на
елементите на дъската. След това учениците повтарят
във въздуха и пишат в тетрадката. Учителят наблюдава и коригира неправилното изписване. Проверката е индивидуална.
Зад. 3. В задачата учениците трябва да довършат
изображенията, като използват оста на симетрия, а
след това да ги оцветят. Подходяща е за домашна работа.
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Урок 4
ПОВЕЧЕ, ПО-МАЛКО
И ТОЛКОВА, КОЛКОТО

4

Повече, по-малко и толкова, колкото

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Запознаване с отношенията по-малко, повече, толкова, колкото и формиране на умения за свързването им със знаците <,
=, >.
Задачи
1. Да се изградят умения за сравняване на количества чрез съпоставяне и броене.
2. Да се формират графични умения за правилно
изписване на знаците >, < и =.
3. Да се изградят умения за правилното четене на
равенства и неравенства.
Методи за преподаване и учене – беседа, обяснение, демонстрация
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, е-учебник, индивидуални картони – геометрични фигури, домино
Насоки за организация на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Нови знания
Сюжетна картина
На основата на съпоставяне учениците трябва да
установят кое е повече, кое е по-малко. Учителят задава въпросите: Има ли за всяко мишле скейтборд/
шапка? Кои са повече/по-малко?
Учителят насочва вниманието към знака, като
обяснява коя негова част показва по-големия брой
предмети и коя по-малкия. Накрая учениците трябва
да направят извод: мишлетата са повече от скейтбордовете; мишките са по-малко от шапките.
Работата продължава с демонстрация от учителя как се изписва знакът. Учениците пишат в реда в
учебника.
Зад. 1. Учителят трябва да обясни значението на
пиктограмата. Първият ред е предвиден за общокласна работа, а вторият – за самостоятелна работа и индивидуална проверка.
Новите знания за отношенията толкова, колкото
се въвеждат отново със сюжетни картини.
Учениците сравняват групи с равен брой обекти.
Използва се изразът „толкова, колкото“.
След това учителят показва знака и учениците го
изписват в учебника.
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Учениците: ● сравняват количества
● запознават се със знаците =, > и <
● съпоставят количества (толкова, колкото)

ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. В задачата се изисква да се прочетат неравенствата/равенствата и да се коментира верността
им, след което да се дорисуват фигури, за да стане
вярно твърдението. Задачата е предвидена за общокласна работа.
Зад. 2. Учениците записват знаците за по-голямо,
по-малко и равно и затвърждават уменията си за писането им. Задачата се проверява индивидуално.
Зад. 3. Чрез броене учениците трябва да открият броя на различните обекти и да ги сравнят, като
използват знаците по-голямо, по-малко и равно. По
преценка на учителя задачата може да се реши както
в клас, така и за домашно.

Урок 5
МОГА ЛИ САМ?

Мога ли сам?

5

Вид на урока – проверка и оценка на знанията и
уменията по математика – входно ниво
Основна дидактическа цел: Да се диагностицират основни математически представи, знания и умения у децата в началото на първи клас.
Задачи
1. Да се проверят знания на учениците за разположения на предмети в пространството – посоките над,
под, зад и пред.
2. Да се проверят знанията на учениците за посоките в двумерното пространство – ляво, дясно.
3. Да се проверят уменията на учениците за класификация на предмети по големина.
4. Да се проверят уменията на учениците за класификация на предмети по форма.
5. Да се проверят количествените представи на
учениците – отношенията: толкова, колкото, повече,
по-малко.
Учебно-методически ресурси – учебник, молив, изрязани модели на геометрични фигури от тетрадка № 3
Насоки за организация на учебната среда
Зад. 1. Сложи знак Х на това животно, което е над
чадъра.
Зад. 2. Сложи знак Х на това животно, което е под
чадъра.
Зад. 3. Покажи (сложи знак Х) на детето, което е
пред чина.
Зад. 4. Сложи знак Х на детето, което е зад чина.
Зад. 5. Сложи знак Х на животното, което е отляво
на детето.
Зад. 6. Сложи знак Х на животното, което е отдясно на детето.
Зад. 7. Огради триъгълника, който е толкова голям, колкото първия в редицата.
Зад. 8. Огради фигурата, която е същата по форма
като първата в редицата.
Зад. 9. Огради ягодите, които са толкова, колкото
първите в редицата.
Зад. 10. Нарисувай в дясното поле толкова три
ъгълничета, колкото са топките.
Зад. 11. Нарисувай квадратчета, които са с едно
повече, отколкото са рибките.
Зад. 12. Нарисувай кръгчета, които са с едно
по-малко, отколкото са калинките.
Указанията за всяка задача се дават към целия
клас и се изчаква учениците да изпълнят условието.
Към това изследване на входно ниво е необходимо да
се направи допълнителна проверка на:
А) Умението на всяко дете да брои съзнателно.
Б) Количествените представи на децата за числата
до 10.

Учениците: ● решават картинен тест по инструкции от учителя
● ориентират се в посоките ляво – дясно, горе – долу, под – над
● съпоставят предмети по форма и количество (толкова, колкото)
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В) Умението да разпознават кръг, квадрат и триъгълник.
За целта се провежда индивидуално обследване с
всеки ученик от класа.
Ученикът трябва да преброи на глас от 3 до 8 в
прав ред и от 9 до 4 в обратен ред.
Пред ученика се поставят в разбъркан вид 8 – 10
геометрични фигури от учебна тетрадка № 3 (например 8 правоъгълника в различен цвят и големина) и се
изисква той да вземе в ръка определена фигура.
Всеки ученик се тества за числата 3, 5 и 8.
Пред ученика се поставят разбъркани различни
по-форма геометрични фигури от приложението в тет
радка № 3. Изисква се ученикът да вземе в ръка едно
кръгче, после един триъгълник и накрая – един квадрат.
Оценяване на теста
За задачите от 1 до 4 се дава по 1 т.
За задачи 5 и 6 се дават по 2 т.
За задачи 7 и 8 се дават по 2 т.
За задачи 9 – 12 се дават по 3 т.
За правилно и в добър ритъм броене се дават 2 т.
за прав ред и 2 т. за обратен ред.
За правилно, но бавно броене се дават 2 т.
За точно отделяне на указания брой фигурки се
дават по 3 точки – общо 9 т.
За всяка правилно отделена геометрична фигура –
по 1 точка – общо 3 т.
Пълен сбор: 40 т. До 20 т. – слаб резултат.
От 21 до 30 – добър. От 31 до 40 – отличен.
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Урок 6
ЧИСЛОТО 1

6

Числото 1

1

1
1
11
11
1
1

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Формиране на понятието за числото 1, за количественото и за редното
му значение.
Задачи
1. Да се формират умения за четене и писане на
числото 1.
2. Да се изградят графични умения за правилно изписване на цифрата 1.
3. Да се изградят умения за свързване на количествената характеристика на числото с цифрата.
4. Да се изградят умения за работа по двойки.

1

1

Методи за преподаване и учене – беседа, обяснение, наблюдение, демонстрация
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, сметало, цветни моливи
Насоки за организация на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Нови знания
Чрез котето с кълбо се въвежда числото 1 и се актуализират знанията за цветовете.
Сюжетна картина
Учениците броят, сравняват, използват отношението толкова, колкото между броя на шкафчето,
лампата, мечето, луната и т.н.
Монети
Да се обърне внимание на вида и броя на монетите, на стойността им.
Да се отброи едно топче на сметалото.
Зад. 1. Учениците оцветяват едно мече.
Учителят показва числото 1 и посоката на изписване на цифрата.
Децата пишат във въздуха цифрата 1, а учителят
следи за правилната посока на изписване.
Разглеждат се шрифтове за изписване на цифрата 1.
Учениците пишат в лентата с квадратчета цифрата
на числото 1.
Зад. 2. Свързване на количествената характеристика на числото с цифрата.
Учениците свързват със стрелки предметите от
един брой с 1.
Зад. 3. Редно значение на числото 1. Учителят изисква учениците да оцветят първото вагонче в синьо.
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Учениците: ● се запознават с количествената характеристика на числото 1 и с цифрата 1
● оцветяват една фигура
● съпоставят количеството обекти с числото
● оцветяват първия вагон

ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. В началото отново се припомня посоката
на изписване на цифрата 1.
Задачата е подходяща за самостоятелна работа и
за индивидуална проверка.
Зад. 2. и 4. са подходящи за домашна работа, но
могат да се дадат и в часа.
Зад. 3. Морски шах
Всеки от участниците си избира знак – 1 или кръгче, и прави линия.
Подходящо е да се започне с обяснение на правилата на играта на дъската. След това се продължава с
работа по двойки.
Зад. 4. Подходяща е за домашна работа.

Урок 7
ЧИСЛОТО 2

7

Числото 2

2

2
2
2
2
22
2
2

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Формиране на понятието за числото 2, за количественото и за редното
му значение.
Задачи
1. Да се изградят знания за образуване на редицата на естествените числа (n + 1).
2. Да се формират умения за броене до 2 в прав и в
обратен ред, за четене и писане на числото 2.
3. Да се изграждат графични умения за правилно
изписване на цифрата 2.
4. Да се развиват уменията за сравняване на числата до 2.
Методи за преподаване и учене – беседа, обяснение, наблюдение, демонстрация
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, сметало, цветни моливи
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Нови знания
Чрез котето с кълбенцата се въвежда числото 2 и
се брои, актуализират се знанията за цветовете.
Сюжетна картина
Учениците броят, сравняват, използват отношението толкова, колкото между броя на клоуните, колелата, шапките и т.н.
Монети
Да се обърне внимание на вида и броя на монетите, на стойността им.
Да се акцентира върху знанията за образуване на
редицата на естествените числа (n + 1)
Учениците отброяват 2 топчета на класното и на
личното сметало.

2
1

2

2

1
2
2

2

1

1

2

2

1
1

2

1
1

1

2

2

1

2
2
1

1

2

1

1

2
2
1

2

Учениците: ● се запознават с количествената характеристика на числото 2 и с цифрата 2
● оцветяват две фигури
● сравняват количества
● оцветяват втория вагон

2
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Зад. 3. Скрита картина – оцветяване.
Подходящо е да се даде на по-бързо работещите
деца, докато останалите все още работят в учебника
и учебната тетрадка.
Зад. 4. Редно значение на числото 2. Учителят изисква учениците да оцветят второто вагонче в синьо.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. Подходяща е за самостоятелна работа и индивидуална проверка.
Зад. 2. Числата 1 и 2 трябва да се оградят в определените цветове. Подходяща е за домашно.
Зад. 3. Морски шах.
Подходящо е да се започне с припомняне на правилата на играта на дъската. След това се продължава
с работа по двойки.

Зад. 1. Учениците оцветяват 2 папионки.
Учителят показва числото 2, посоката на изписване на цифрата.
Децата пишат във въздуха числото 2, а учителят
следи за правилната посока на изписване.
Разглеждат се шрифтове за изписване на цифрата 2.
Учениците пишат в лентата с квадратчета цифрата
на числото 2.
Зад. 2. Учениците сравняват броя на нарисуваните предмети във всяка група и записват знаците, след
което прочитат неравенствата.
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Урок 8
СЪБИРАНЕ

8

Събиране

+

+

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Формиране на
представа за действието събиране, за свързването му
със знака + и за смисъла на думите прибавям, добавям, дошъл, донасям.

++
+
+×
++
+

Задачи
1. Да се формират графични умения за правилно
изписване на знака +.
2. Да се формират начални умения за представянето на действието събиране и на резултата от него с
числа и знаци.
3. Да се формират начални умения за събиране
със сметало.
4. Да се затвърждават уменията за обозначаване
на количество с число.
5. Да се изграждат умения за правилно четене и
писане на равенства, неравенства и числови изрази.
Методи за преподаване и учене – беседа, демонстрация
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, е-учебник, индивидуални картони с геометрични фигури, домино
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Учениците самостоятелно трябва да запишат числото, което съответства на количеството предмети на изображенията. Проверката е фронтална с
въпросите: Колко са моливите? Кое число записа под
тях? Аналогично се продължава с останалите обекти.
Зад. 2. Задачата е предвидена за самостоятелна работа и за индивидуална проверка, след което, за да се
затвърди четенето на неравенствата, се проверява и
фронтално.
Сюжетна картина
Подходящо е да се започне с демонстрация на
прибавяне с използване на думите „прибавям“, „добавям“ и т.н. След всяка демонстрация се пита повече
ли стават предметите, или по-малко.
Обяснява се, че действието, при което предметите
стават повече, е събиране.
Разглежда се сюжетната картина и се коментира,
че при едното котенце дошло още едно. Колко са станали? Две.
Две повече ли е, или по-малко от едно? Значи
действието е събиране. Обяснява се, че действие събиране се записва със знака плюс.
Преминава се към моделиране на ситуации с из-
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Учениците: ● сравняват
● запознават се с действието събиране
● описват реална ситуация с математически модел

ползване на знака + с помощта на моливи, сламки,
пръчици.
Следва демонстрация на изписване на знака. Учениците го пишат в реда в учебника.
На втория ред за писане трябва да се напише знакът + в числовия израз. Учителят прочита числовите
изрази „Едно плюс едно е равно на две“ и „Две е равно на едно плюс едно“. Учениците на свой ред четат
числовите изрази.
Зад. 3. Учениците трябва да запишат съответните
числа по дадените илюстрации. Всяка илюстрация се
коментира и ситуацията се моделира с помощта на
личното сметало.
Ако към едно топче прибавя още едно, колко ще
станат? Две.
Иван има една количка. Колко колички трябва да
му подарят, за да станат две? Една.
Ако в касичката си имам един лев и ми дадат още
един, колко лева ще имам? Два лева.
След това изразите се записват и четат.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1, 2 и 4 са подходящи за домашна работа.
Зад. 3. Задачата е предвидена за работа в клас и се
ползва моделът на работа, като при задачите в учебника. За да се подпомогне намирането на неизвестния
компонент, е предвидено дорисуване.

Урок 9
ИЗВАЖДАНЕ

9

Изваждане

–
––
–
–
–
–
–

–

2

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Формиране на
представа за действието изваждане, за връзката му
със знака – , като се използват думите взел, махнал
се, отнел.
Задачи
1. Да се формират графични умения за правилно
изписване на знака.
2. Да се формират начални умения за представянето на действие изваждане и на резултата от него с
числа и знаци.
3. Да се формират начални представи за действието изваждане като обратно на действието събиране.
4. Да се формират начални умения за представяне
на число като сбор на две числа.
5. Да се усъвършенстват уменията за правилното
четене и писане на равенства, неравенства и числови
изрази.
Методи за преподаване и учене – беседа, демонстрация, упражнение
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. С използване на нагледните опори домино
и сметало се представя числото две като сбор от едно
и едно. Задачата е предвидена за общокласна работа.
Зад. 2. Задачата е предвидена за общокласна работа.
Нови знания
Демонстрация от учителя на действието изваждане с различни предмети, като се използват думите
махам, вземам и т.н. Обяснява се, че извършеното
действие се нарича изваждане.
Сюжетни картини
С тях се работи аналогично, както при събирането. Ако две котенца са си играли и едното си е тръгнало, колко котенца са останали? Едно. Едно повече
ли е от две? Обяснява се, че действието, при което се
маха, отнема и се получава брой, по-малък от първоначалния, е изваждане. Ако имам два банана и изям
единия, колко ще ми останат? Един.
Ако на сметалото има две топчета и махна едното,
колко остават? Едно.
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−
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1 = 1

1 = 2

1
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1 лв.

2 −

= 1

2 − 1 =

Учениците: ● сравняват
● запознават се с действието изваждане
● описват картинно представена ситуация с математически модел

− 1 = 1
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Какво действие извършваме? Изваждане.
Обяснява се, че действието изваждане се записва
със знака минус.
Учителят го демонстрира, а учениците го моделират с помощта на моливи, сламки, пръчици.
След това учителят показва начина на изписване
на знака, а учениците го записват в реда в квадратната мрежа. На втория ред знакът се записва в числов
израз, който се чете от учителя и повтаря от учениците.
Зад. 3. По дадените илюстрации учениците трябва
да запишат съответните числа. Всяка ситуация се коментира и моделира с помощта на личното сметало.
След това се записва и прочита.
В една чиния имало две парчета сирене. След закуската на мишлето останало едно парче в чинията.
Колко парчета е изяло мишлето?
Яна има два лева. Купила си четка за рисуване и
останала с един лев. Колко лева е дала за четката?
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад.1. По преценка на учителя задачата може да се
даде за домашна работа или за работа в клас
Зад. 2 и 3 са предвидени за общокласна работа. На
базата на нагледни опори учениците решават задачи
от събиране и изваждане. Учителят ги подпомага с
въпроси: Колко лева има в портмонето? Колко прибавят/махат? Колко стават/остават?
Зад. 4. е подходяща за общокласна работа.
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Урок 10
ЧИСЛОТО 3

10

Числото 3

3
3

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Формиране на понятието за числото 3, за количественото и за редното
му значение.
Задачи
1. Да се изграждат знания за образуване на редицата на естествените числа (n + 1).
2. Да се формират умения за броене до 3 в прав и в
обратен ред, четене и писане на числото 3.
3. Да се изградят графични умения за правилно изписване на цифрата 3.
4. Да се развият уменията за сравняване на числата до 3.

33
3
3
3
33
3
1

3

3

1

2

3

3

2

3

3

3

3

Методи за преподаване и учене – беседа, демонстрация, обяснение, упражнение
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, сметало, цветни моливи
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Нови знания
Чрез котето с кълбетата учителят въвежда числото 3, учениците броят, актуализират знанията си за
цветовете.
Сюжетна картина
1. Учителят може да направи връзка с български
език и литература – приказката „Тримата братя и
златната ябълка“.
2. Учениците броят, сравняват, използват отношението толкова, колкото между броя на братята, лъковете, шапките, стрелите и главите на ламята.
Монети
Да се обърне внимание на вида и броя на монетите, както и на стойността им.
Да се акцентира върху знанията за образуване на
редицата на естествените числа (n+1).
Учениците отброяват 3 топчета на класното и на
личното сметало.
Зад. 1. Учениците оцветяват 3 ябълки.
Учителят показва числото 3 и посоката на изписване на цифрата.
Децата пишат във въздуха числото 3, а учителят
следи за правилната посока на изписване.
Разглеждат се различни шрифтове на числото 3.
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Учениците: ● се запознават с количествената характеристика на числото 3 и с цифрата 3
● оцветяват три фигури
● сравняват количества
● оцветяват третия вагон

Учениците пишат в лентата с квадратчета цифрата
на числото 3.
Зад. 2. Учениците сравняват броя на нарисуваните предмети във всяка група и записват знаците, след
което прочитат неравенствата.
Зад. 3. Редно значение на числото 3. Учителят изисква да се оцвети третото вагонче в синьо и третото
колелце в червено.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. Подходяща е за самостоятелна работа и индивидуална проверка.
Зад. 2. Добре е да се решат с целия клас задачите
от първата колона, след което да се премине към самостоятелна работа и фронтална проверка.

Урок 11
СЪБИРАНЕ
И ИЗВАЖДАНЕ ДО 3
Вид на урока – нови знания

11

Събиране и изваждане до 3
1

2

3

2 = 1 + 1

1

2

1 = 2

3
1

2
1

1

3

1 = 2

3

1

2 = 1

1

3

Дидактическа цел на урока: Да се формират
знания и умения за събиране и изваждане до 3.
Задачи
1. Да се актуализират знанията за събиране и изваждане до 2.
2. Да се формират знания и умения за събиране и
изваждане до 3.
3. Да се затвърдят уменията за събиране и изваждане до 3.
4. Да се формират умения за извличане на информация от илюстрация и за използването ѝ за съставяне на текстова задача.
5. Да се сравняват сбор и разлика с число и да се
формират умения за решаването на такива задачи.
Методи за преподаване и учене – беседа, демонстрация, наблюдение
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, сметало, цветни моливи
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Нови знания
Зад. 1. Тази задача може да се даде за самостоятелна работа и фронтална проверка.
Зад. 2. Задачата е за актуализация на събиране и
изваждане до 2, но тъй като поставянето на знаците
+ и – в числов израз се появява за първи път, е добре
първите два примера да се решат с целия клас. Другите се дават за самостоятелна работа и фронтална
проверка.
С помощта на беседа по сюжетните картини се въвеждат случаите на събиране и изваждане до 3.
Въпроси: Колко ябълки има в чинията? Ако прибавим още една, колко ще станат?
На един клон имало три ябълки. Откъснали една
от тях. Колко са останали?
Добре е случаите на събиране и изваждане да се
повторят и на сметалото. По другите две картини се
работи по същия начин.
Зад. 3. Задачата затвърждава уменията за събиране и изваждане до 3. Подходяща е за самостоятелна
работа с използване на нагледните опори (домино,
сметало). Проверката е индивидуална.
Зад. 4. Задачата е за сравняване по разлики. Илюстративният материал се анализира с целия клас по-
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Учениците: ● събират и изваждат до 3
● устно съставят текстова задача от изваждане по картинка
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средством беседа. Въпроси: Колко са ябълките? Колко са крушите? С колко ябълките са повече от крушите?
Как ще намерим с колко ябълките са повече от
крушите? Като от броя на ябълките извадим броя на
крушите.
Учениците записват решението и се прави проверка на резултата.
С другата илюстрация се работи аналогично. Учителят може да предложи на учениците да съставят задача с негова помощ.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. Първата верижка е подходяща за работа
с целия клас, защото типът задача се среща за пръв
път. Втората верижка е за самостоятелна работа и
проверка на дъската, а третата е за домашна работа.
Зад. 2. Задачата е за сравняване на сбор и разлика
с число.
Тъй като се среща за първи път, е добре да се изпълни с целия клас.
Зад. 3. Задачата е предвидена за оцветяване и
може да се работи за домашно или в клас.
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Урок 12
ТРИЪГЪЛНИК

12

Триъгълник

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Формиране на
представа за фигурата и за нейните елементи чрез откриването ѝ в обекти от заобикалящата среда и различаването ѝ в съвкупност от други фигури.
Задачи:
1. Да се формират начални умения за чертане на
триъгълник по зададени точки.
2. Да се затвърждават умения за събиране и изваждане на числата до 3.
3. Да се затвърждават знанията и уменията за
сравняване сбор и разлика с число.
Методи за преподаване и учене – беседа, демонстрация, обяснение, наблюдение
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, е-учебник, индивидуални картони – геометрични фигури, ламиниран лист с квадратна мрежа.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Нови знания
Учениците могат да разглеждат триъгълниците от
приложенията, да преброяват страните и върховете
им.
Работа с илюстративния материал. Въпроси: Кое
от изображенията прилича на триъгълник? Защо? Защото има три страни и три върха.
Зад. 1. Оцветяване на триъгълниците.
Зад. 2. Чертане на триъгълници. Подходящо е
първите два триъгълника да се начертаят на дъската
(е-учебник) от деца с помощта на учителя, а третият
да се начертае самостоятелно.
За да се затвърдяват уменията за чертане, е добре
да се продължи с чертане на триъгълници върху квадратната мрежа от ламинираното приложение.
Зад. 3. Задачата е за откриване на броя на три
ъгълниците.
Първоначално децата работят сами, а след това се
проверява фронтално (е-учебник).
Зад. 4. Задачата е предвидена за самостоятелна работа и за индивидуална проверка.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 и 2 са подходящи за самостоятелна работа и
за фронтална проверка.
Зад. 3 и 4 по преценка на учителя могат да се дадат
за самостоятелна работа в клас или за домашно.
Зад. 5. Добре е да се започне с обсъждане на мо-
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Учениците: ● откриват триъгълни форми на предмети
● свързват точки в мрежа и получават триъгълник, без да използват линия
● откриват триъгълници и определят броя им

дела. Излишната фигура е лодката, в чиито съставни
части няма триъгълници. Излишната фигура се рисува в празното поле.
Коя е излишната фигура на втория ред? Рибата,
защото всички други изображения са на лодки.
Коя е излишната фигура на третия ред? Къщата,
защото всички други изображения са на риби.

Урок 13
ЧИСЛОТО 4

13

Числото 4

4

4
4
44
4
4
4
4

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Формиране на понятието за числото 4, за количественото и за редното
му значение.
Задачи
1. Да се изградят знания за образуване на редицата на естествените числа (n + 1).
2. Да се формират умения за броене до 4 в прав и в
обратен ред, на четене и писане на числото 4.
3. Да се изградят графични умения за правилно изписване на цифрата 4.
4. Да се развиват уменията за сравняване на числата до 4.

4
1 < 4

4 > 1

2

4

4

2

3

4

4

3

4

4

4

4

Методи за преподаване и учене – беседа, демонстрация, обяснение
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, сметало, цветни моливи
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Нови знания
Чрез котето с кълбетата се въвежда числото, учениците броят, актуализират знанията си за цветовете.
Сюжетна картина
1. Да се направи връзка с околен свят – сезони,
животни в гората.
2. Учениците, сравняват, използват отношението
толкова, колкото между броя на дърветата, хралупите, катеричките, жълъдите, гъбките.
Монети
Да се обърне внимание на вида и броя на монетите, както и на стойността им.
Да се акцентира върху знанията за образуване на
редицата на естествените числа (n+1).
Учениците отброяват 4 топчета на класното и на
личното сметало.
Зад. 1. Учениците оцветяват 4 кленови листа.
Учителят показва числото 4 и посоката на изписване на цифрата.
Децата пишат във въздуха цифрата 4, а учителят
следи за правилната посока на изписване.
Разглеждат се различни шрифтове за изписване на
числото 4.
Учениците пишат в лентата с квадратчета цифрата
на числото 4.
Зад. 2. Учениците сравняват броя на нарисувани-

Учениците: ● се запознават с количествената характеристика на числото 4 и с цифрата 4
● оцветяват четири фигури
● сравняват количества
● оцветяват четвъртия вагон
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те предмети във всяка група и записват знаците, след
което прочитат неравенствата.
Зад. 3. Редно значение на числото 4. По указание
от учителя учениците оцветяват четвъртото вагонче в
синьо и четвъртото колелце в червено.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. Подходяща е за самостоятелна работа и за
индивидуална проверка.
Зад. 2. Децата трябва да обозначат с еднакви числа двете половини на всяка от картинките. Задачата е
предвидена за самостоятелна работа и за фронтална
проверка.
Зад. 3. Числата 1, 2, 3, 4 трябва да се свържат с
плочките домино, които им съответстват по брой на
точките. Задачата се решава в клас или за домашно.

53

Урок 14
СЪБИРАНЕ
И ИЗВАЖДАНЕ ДО 4

14

Събиране и изваждане до 4
1

2

3

2

1

3

2

3

1

1

3

3

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Формиране на знания и умения за събиране и изваждане до 4
Задачи
1. Да се актуализират знанията за сравняване на
числата до 4.
2. Да се формират знания и умения за събиране и
изваждане до 4.
3. Да се актуализират знанията на учениците за геометричните фигури.
4. Да се затвърдят уменията за събиране и изваждане до 4.
5. Да се формират умения за представяне на числата 3 и 4 като сбор от две числа.
Методи за преподаване и учене – беседа, демонстрация, обяснение
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка, сметало, цветни моливи, приложения,
е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. По преценка на учителя тази задача може
да се даде за индивидуална или фронтална работа.
Нови знания
С помощта на сюжетни картини се представят случаите
3 + 1 = 4, 4 – 1 = 3, 1 + 3 = 4, 4 – 3 = 1.
Въпроси: Колко лешника е имала катеричката?
Като добави още един, колко ще станат?
Как ще запишем това с числа и знаци?
На поляната имало 4 гъбки. Катеричката взела
една от тях. Колко гъбки са останали на поляната?
Добре е случаите да се повторят и изкажат, а след
това да се моделират на сметалото.
Случаите 2 + 2 = 4 и 4 – 2 = 2 са представени с фигурки, за да се повиши степента на абстракция. Може
да се повторят с фигурите от приложенията и отново
със сметалото.
Зад. 2. Предвидена е за самостоятелна работа и за
индивидуална проверка.
Зад. 3. Представяне на числата 3 и 4 като сбор на
две числа.
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3 + 1 = 4

4 − 1 = 3

1 + 3 = 4

4 − 3 = 1

2 + 2 = 4
3 + 1 =

4 − 1 =

+ 1 = 4

4 −

= 3

2 + 2 =

4 − 2 =

+ 2 = 4

4 −

= 2

1 + 3 =

4 − 3 =

= 4

4 −

= 1

3
22

4 − 2 = 2

1

4

1

2

1 +

3

→

Учениците: ● сравняват числата
● събират и изваждат до 4
● представят число като сбор от две събираеми

За числото 3 се работи фронтално.
Колко трябва да прибавим към 1, за да се получи 3? Две. Кои две числа събрахме, за да получим 3?
Едно и две.
За числото 4 също се работи фронтално с участието на учениците.
Зад. 4. Учениците работят самостоятелно, като
записват броя на геометричните фигури. Обсъжда се
резултатът (е-учебник).
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Задачите в учебната тетрадка са предвидени за домашна работа.

Урок 15
КВАДРАТ

15

Квадрат

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Формиране на
представа за фигурата и за нейните елементи.
Задачи
1. Да се формират начални умения за чертане на
квадрат по зададени точки в мрежа.
2. Да се затвърждават уменията за събиране и изваждане на числата до 4.

2+2=

→

−2=

→

−1=

→

+2=

4−1=

→

−2=

→

+2=

→

+1=

Методи на преподаване и учене – беседа, демонстрация, наблюдение
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, е-учебник, индивидуални картони, геометрични фигури – различни по цвят и големина квадрати, ламиниран лист с квадратна мрежа.
Насоки за организиране на учебната среда

Учениците: ● откриват квадратна форма на реални предмети
● откриват и оцветяват квадрат
● чертаят квадрат в мрежа, без да използват линия
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І. Насоки за работа в учебника
Нови знания
Учениците разглеждат квадрати от приложенията,
за да се запознаят с броя на страните и върховете.
Беседа по илюстративния материал в учебника.
Въпроси: Кое от изображенията е с квадратна форма? Нека учениците да дадат още примери на обекти
от действителността, които приличат на квадрати.
Зад. 1. Оцветяване на квадратите. Проверка на
дъската с изображението от е-учебника.
Зад. 2. Предвидена е за самостоятелна работа и
за фронтална проверка. С коя фигура ще свържем
резултата (3) от първата верижка? С триъгълника,
защото той има три страни и три върха. С другата
верижка се работи аналогично.
Зад. 3. Чертане на квадрат. Задачата е предвидена
за самостоятелна работа и за индивидуална проверка.
Може да се продължи с чертане върху квадратната
мрежа от приложенията.
Зад. 4. Учениците откриват самостоятелно броя
на квадратите. Проверява се фронтално (е-учебник).

Зад. 3. В съответните празни квадратчета учениците трябва да запишат резултатите от сборовете и
разликите от квадратите вляво и след това да ги оцветят в предвидените цветове.
Решаването на задачата трябва да започне с обсъждане на модела, след което да се премине към самостоятелна работа. Може да се завърши с откриване
на квадрати, които се получават от комбинирането на
по-малките квадратчета.

ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. Задачата е предвидена за самостоятелна работа и фронтална проверка.
Зад. 2, 4 и 5 по преценка на учителя задачите могат
да се дадат за самостоятелна работа или за домашно.
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Урок 16
ЧИСЛОТО 5
Дидактическа цел на урока: Формиране на понятието за числото 5, за количественото и за редното
му значение.
Задачи
1. Да се изградят знания за образуване на редицата на естествените числа (n + 1).
2. Да се формират умения за броене до 5 в прав и в
обратен ред, за четене и писане на числото 5.
3. Да се изградят графични умения за правилно изписване на цифрата 5.
4. Да се развият уменията за сравняване на числата до 5.
5. Да се актуализират знанията за триъгълник.

Числото 5

5
5

Вид на урока – нови знания

16

55
5
5
5
5
5
5

1
5

2
1

2

3

5

2

3

4
5

4
3

5
5

4

Методи на преподаване и учене – беседа, демонстрация, наблюдение
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, сметало, цветни моливи, приложения
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Нови знания
Чрез котето с кълбетата учителят въвежда новото
число, а учениците броят и актуализират знанията си
за цветовете.
Сюжетна картина
Учениците броят, сравняват, като използват отношението толкова, колкото между броя на жабите,
инструментите, гъските, шапките.
Монети
Да се обърне внимание на вида и броя на монетите, както и на стойността им.
Зад. 1. Оцветяване на 5 водни лилии.
Учителят показва числото 5, посоката на изписването на цифрата.
Децата пишат във въздуха числото 5, а учителят
следи за правилната посока на изписване.
Разглеждат се различни шрифтове на цифрата 5.
Учениците пишат в лентата с квадратчета цифрата
на числото 5.
Зад. 2. Да се акцентира върху знанията за образуване на редицата на естествените числа (n + 1).
Учениците отброяват нужното количество топчета на класното и на личното сметало.
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Учениците: ● се запознават с количествената характеристика на числото 5 и c цифрата 5
● оцветяват 5 фигури и петия вагон на влака
● сравняват количества

Учениците сравняват броя на фигурите и записват
знаците.
Зад. 3. Задачата изисква учениците самостоятелно
да открият броя на триъгълниците и да оградят числото, което съответства на верния брой. Проверката
е фронтална (е-учебник).
Зад. 4. Редно значение на числото 5. По указание
от учителя учениците оцветяват петото вагонче в синьо и петото колелце в червено.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. Подходяща е за самостоятелна работа и за
индивидуална проверка.
Зад. 2. Учениците трябва да установят закономерността на повторението и да оцветят в съответния
цвят контурните кленови листа. Проверката е фронтална.

Урок 17
СЪБИРАНЕ
И ИЗВАЖДАНЕ ДО 5

17

Събиране и изваждане до 5
2+2

2−1

4−1

1+1

3−1

3+1

2+1

Вид на урока – нови знания
2

Дидактическа цел на урока: Формиране на знания и умения за събиране и изваждане до 5.
Задачи
1. Да се актуализират знанията за събиране и изваждане на числата до 4.
2. Да се формират знания и умения за събиране и
изваждане до 5.
3. Да се затвърдят уменията за събиране и изваждане до 4.
4. Да се усъвършенстват уменията за извличане на
информация от илюстрация и за използването ѝ при
съставяне на текстова задача.
Методи на преподаване и учене – беседа, демонстрация, наблюдение
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, сметало, цветни моливи, приложения
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. По преценка на учителя тази задача може
да се даде за индивидуална или фронтална работа.
Нови знания
Новите знания се въвеждат с помощта на плочките домино за случаите на събиране и със сметало за
случаите на изваждане.
Може да се повторят с доминото от приложенията
и отново със сметалото.
Зад. 2. Предвидена е за самостоятелна работа и за
индивидуална проверка.
Зад. 3. Задачата е предвидена за работа с целия
клас. Първо се обсъжда илюстративният материал в
началото на урока. Въпроси: На колко години е момичето? На пет. На колко години е момчето? На три.
С колко години момичето е по-голямо от момчето?
Как ще намерим с колко години е по-голямо момичето? Като от годините на момичето извадим годините на момчето. Учениците записват решението и се
прави фронтална проверка.

4

1

3

4 + 1 =

1 + 4 =

5 − 1 =

5 − 4 =

2 + 3 =

3 + 2 =

5 − 2 =

5 − 3 =

4 + 1 =

5 − 3 =

2 + 3 =

5 − 1 =

4 +

= 5

− 2 = 3

+ 2 = 5

?

5 −

= 4

?
−

=

Учениците: ● събират и изваждат до 5, като използват нагледни опори
● съставят устно текстова задача

−

=
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Втората илюстрация е добре да се предложи за
самостоятелно съставяне на задача. Вариантите на
отделните ученици се обсъждат с целия клас и се избира най-сполучливият. Задачата се записва и решава
самостоятелно и се проверява фронтално.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Задачите в учебната тетрадка се предвиждат за домашна работа.
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Урок 18
ЧИСЛОТО 0
Дидактическа цел на урока: Изграждане на
представа за числото 0.
Задачи
1. Да се дадат знания за мястото на 0 в числовата
редица.
2. Да се формират умения за сравняване на нулата
с изучените числа.
3. Да се формират графични умения за писане на 0.
4. Да се формират представи за фигурата кръг чрез
преоткриването ѝ в обекти от заобикалящата среда.

Числото 0. Кръг

0
0

Вид на урока – нови знания

18

0
0
0
0
00
0

Методи на преподаване и учене – беседа, демонстрация, наблюдение

0

0

1

2

3

4

5

5

4

3

2

1

0

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, е-учебник, индивидуални картони
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
За илюстриране на числото 0 е използвано същото
коте, но без кълбета!
Подходящо е да се започне с беседа, в която да се
обясни нулата като празно множество.
Сюжетна картина
Чрез беседа, базирана на картината, учениците
трябва да осъзнаят, че нулата се получава, ако от
едно число се извади същото число.
Зад. 1. Учителят показва числото 0 и посоката на
изписване на цифрата.
Децата пишат във въздуха числото 0, а учителят
следи за правилната посока на изписване.
Разглеждат се различни шрифтове за изписване на
цифрата 0.
Учениците пишат в лентата с квадратчета цифрата
на числото 0.
Зад. 2. Сравняване.
Подходящо е преди изписването на знаците да се
разиграе ситуацията с моливите и да се направи извод, че числото 0 е по-малко от всички други числа.
То е по-малко с едно от единицата, затова трябва да е
преди числото едно в числовата редица.
Учениците сравняват броя на моливите и записват
знаците. Преминава се към прочитане на неравенствата.
Зад. 3. В тази задача учениците трябва да открият предметите с кръгла форма и да ги разграничат от
предметите с форма, подобна на нула.
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Учениците: ● се запознават с количествената характеристика на числото 0 и с цифрата 0
● подреждат изучените числа в редица в прав и в обратен ред
● откриват и разграничават кръгли и овални форми на реални обекти

Добре е да дадат примери за други предмети, които имат кръгла форма.
Подходящо е да се продължи с работа с фигурите
от приложенията.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Първите задачи в тетрадката са предвидени за работа в клас.
Зад. 1. Учениците работят самостоятелно и се
прави индивидуална проверка.
Неравенствата се прочитат.
Зад. 2 и 3 са предвидени за самостоятелна работа
и индивидуална проверка.
Зад. 4 и 5 могат да се дадат за домашна работа.

Урок 19
СЪБИРАНЕ
И ИЗВАЖДАНЕ С 0

0

1
4

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Формиране на умения за събиране и изваждане с нула на числата до 5.
Задачи
1. Да се актуализират знанията за броене в прав и
в обратен ред с числата от 0 до 5.
2. Да се актуализират знанията за сравняване на
числата от 0 до 5.
3. Да се затвърждават уменията за събиране и изваждане с нула на числата до 5.
Методи на преподаване и учене – беседа, демонстрация, наблюдение
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, електронен учебник, домино
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задачата се изпълнява от учениците самостоятелно. След това се продължава с броене в
прав и в обратен ред от 0 до 5.
Зад. 2. Задачата е подходяща за самостоятелна работа и за фронтална проверка.
Нови знания
Случаите на събиране 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, 3 + 0 = 3,
0 + 3 = 3 и 5 + 0 = 5, 0 + 5 = 5 се въвеждат с нагледна
опора плочки за домино. Освен с илюстративния материал в учебника е подходящо учениците да работят
и с доминото от приложението.
Въвежда се първо случаят 1 + 0, а после със завъртане на плочката се получава и записва 0 + 1. Така
се изгражда представа за разместителното свойство
на сбирането. Учителят трябва да обърне внимание
на това, че резултатът не се променя, когато се разменят местата на числата, които се събират.
Получаването на 0 чрез изваждане се въвежда чрез
сюжетни картини. Подходящо е учителят да насочи
учениците към извличане на информация от тях и съставяне на текстови задачи. Например: Иво станал на
една годинка. На тортата му имало 1 свещ. След като
я духнал, баба му я махнала от тортата. Колко свещи
са останали на тортата?
Случаите, които не са илюстрирани в учебника
(2 + 0 и 4 + 0; 2 –2 и 4 – 4) се въвеждат по същия начин, но се записват в тетрадката с квадратчета.
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Събиране и изваждане с 0

2
0

1

1

0

0

3

0

5

4

0

0

0

5

2

3

2

3

4

0

2

1 + 0 = 1

0 + 1 = 1

1 − 1 = 0

3 + 0 = 3

0 + 3 =

3 − 3 = 0

5 + 0 =

0 + 5 =

5 − 5 =

2 + 0 =

0 + 4 =

0 + 2 =

4 + 0 =

4 − 4 =

3 − 0 =

4 − 0 =

2 − 2 =

Учениците: ● записват изучените числа в редица в прав ред
● сравняват изучените числа с 0
● събират и изваждат с 0
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3ад. 3. Задачата е предвидена за самостоятелна работа и за индивидуална проверка.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Задачите са подходящи за домашна работа, но по
някои от тях, по преценка на учителя, може да се работи в клас.
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Урок 20
УПРАЖНЕНИЕ

20

Упражнение
2

3

4

1

Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Усъвършенстване
на уменията за събиране и изваждане на числата от
0 до 5.
Задачи
1. Да се затвърждават знанията за последователността на числата от 0 до 5 в числовата редица.
2. Да се затвърждават уменията за събиране и изваждане на числата до 5.
3. Да се затвърждават уменията за представяне на
числата до 5 като сбор на две числа.
4. Да се усъвършенстват уменията за извличане
на информация от илюстрация и за използването ѝ за
съставяне на текстови задачи.
5. Да се затвърждават знанията за изучените геометрични фигури.
6. Да се затвърждават уменията за сравняване на
числови изрази.
Методи на преподаване и учене – беседа, демонстрация
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задачата е предвидена за самостоятелна работа и за фронтална проверка (е-учебник).
Зад. 2. от учебника затвърждава уменията за събиране и изваждане с числата до 5. Дават се насоки за
работа на основата на модела, след което учениците
работят самостоятелно. Прави се фронтална проверка (е-учебник).
Зад. 3. След анализиране на илюстрацията е подходящо на учениците да се предложи да съставят
устно текстови задачи от събиране (Колко общо?) и
сравняване по разлики (С колко повече?). Избират се
най-добрите предложения, записват се и резултатът
се проверява фронтално.
Зад. 4. Предвидена е за самостоятелна работа и за
индивидуална проверка.
Зад. 5. Задачата е предвидена за самостоятелна работа и за проверка на дъската.
Зад. 6. Учителят обяснява модела, учениците правят самостоятелно втория случай.
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Учениците: ● записват в прозорците на вагона съседните на дадените числа
● съставят и записват решението на текстова задача
● сравняват сборове и разлики

II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
По преценка на учителя могат да се направят в
клас или да се дадат за домашно.

Урок 21
УПРАЖНЕНИЕ
0

Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Усъвършенстване
на уменията за събиране и изваждане на числата от
0 до 5.
Задачи
1. Да се затвърждават знанията за последователността на числата от 0 до 5 в числовата редица.
2. Да се затвърждават уменията за събиране и изваждане на числата до 5.
3. Да се затвърждават уменията за представяне на
числата до 5 като сбор на две числа.
4. Да се усъвършенстват уменията за извличане на
информация от илюстрация и за съставяне на текстови задачи.
5. Да се затвърждават знанията за изучените геометрични фигури.
6. Да се запознаят учениците със задачите с избираем отговор и с начина на решаването им.
Методи на преподаване и учене – беседа, демонстрация
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
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Упражнение
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Учениците: ● попълват числата в редицата
● упражняват действията събиране и изваждане с числа до 5
● ограждат домино по показания начин и записват сбор

29

ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 и 2 са подходящи за домашно.
Зад. 3. Задачата е предвидена за работа в клас.
На основата на модела се изяснява начинът на решаване, след което се преминава към самостоятелна
работа на учениците и към проверка на дъската.

Зад. 1. Задачата е предвидена за самостоятелна работа и за фронтална проверка (е-учебник).
Зад. 2. Задачата е с избираем отговор, тип задача, който се среща за първи път, затова е подходящо
първите два примера от равенствата и неравенствата
да се направят съвместно, а последният пример да се
даде за самостоятелна работа. Прави се фронтална
проверка (е-учебник).
Зад. 3 е предвидена за самостоятелна работа и за
фронтална проверка (е-учебник).
Зад. 4. Първо трябва да се оградят в съответния
цвят плочките домино със сбор 5 (син), 4 (червен) и
3 (зелен), а след това да се запишат задачите. Учениците работят самостоятелно, а проверката е индивидуална или фронтална по преценка на учителя
(е-учебник).
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Урок 22
УПРАЖНЕНИЕ

22

Упражнение

Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Усъвършенстване
на уменията за събиране и изваждане на числата от
0 до 5.

5

1

Задачи
1. Да се затвърждават знанията за последователността на числата от 0 до 5 в числовата редица.
2. Да се затвърждават уменията за събиране и изваждане на числата до 5.
3. Да се затвърждават уменията за представяне на
числата до 5 като сбор на две числа.
4. Да се усъвършенстват уменията за извличане на
информация от илюстрация и за съставяне на текстови задачи.
5. Да се затвърждават знанията за изучените геометрични фигури.
Методи на преподаване и учене – беседа, демонстрация
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Учениците трябва да разпознаят числата,
представени по различни начини от снимковия материал, и първо да ги запишат в учебника в последователността, в която са дадени, а след това в числова
редица от 0 до 5 в тетрадката за работа в клас.
Зад. 2. В тази задача учениците, използвайки числата от 1 до 5 (без нула), трябва да запишат различни
случаи на събиране и изваждане с фиксиран резултат.
Подходящо е след обсъждане на модела да се
решат с целия клас по един пример от събиране и
изваждане. След това учениците работят самостоятелно. Проверката е индивидуална.
Зад. 3. В тази задача се предвижда първият ред и
първата колона да се решат с целия клас, защото такъв тип задачи се появява за първи път. След това се
преминава към самостоятелна работа и към проверка
на дъската (е-учебник).
Зад. 4. След анализ на информацията, която се
съдържа в илюстративния материал, се преминава
към устно съставяне на текстови задачи от събиране
с подходящи въпроси (Колко общо?) и от изваждане
(Колко са останали?). Задачите се записват и решават. Проверката е фронтална.
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Учениците: ● записват числата
● събират и изваждат до 5
● броят триъгълници и квадрати

Подходящо е да се продължи с първа задача от
учебната тетрадка по същия начин.
Зад. 5 е предвидена за самостоятелна работа и за
проверка на дъската (е-учебник).
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. Предвидена е да се решава в клас след зад. 4
в учебника. Решава се по аналогичен начин.
Зад. 2 и 3 са подходящи за домашна работа.

Урок 23
ЧИСЛОТО 6

23

Числото 6

6

6
6
66
6

Вид на урока – нови знания

Задачи
1.Изграждане на знания за образуване на редицата
на естествените числа (n + 1).
2. Формиране на умения за броене до 6 в прав и в
обратен ред, четене и писане на числото 6.
3. Изграждане на графични умения за правилно
изписване на цифрите.
4. Развиване на уменията за сравняване на числата
до 6.
Методи на преподаване и учене – беседа, демонстрация
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, сметало, цветни моливи
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Нови знания
Коте с кълбенца – броене, актуализиране на знанията за цветовете, образуване на числото 6 (вж. стр. 38).
Сюжетна картина
1. По време на беседата да се направи връзка със
сезона есен, със семейството, с природата.
2. Учениците да броят, да сравняват броя на предметите, като използват понятието толкова, колкото
между броя на хората, чашките, ябълките.
3. Акцентира се върху знанията за образуване на
редицата на естествените числа (n + 1).
Учениците отброяват 6 топчета на класното и на
личното сметало.

6

Дидактическа цел на урока: Формиране на понятието за количественото и редното значение на
числото 6.
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Учениците: ● се запознават с количествената характеристика на числото 6 и с цифрата 6
● оцветяват шест фигури
● сравняват количества
● оцветяват шестия прозорец на влака
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Зад. 3. Учениците броят геометричните фигури,
записват броя им с цифри и ги сравняват.
Зад. 4. Учениците записват числата, като ги подреждат по големина. Започват от 0. След записване
на цифра 6 учениците четат числата в обратен ред.
В зад. 5 се запознават с редното значение на числото 6. Оцветяват 6-ото прозорче на влакчето в синьо
и шестото колелце в червено.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Задачи 1 и 2 в тетрадката са подходящи за домашна работа.
Зад. 1. Писане на цифра 6.
Зад. 2. Събиране и изваждане до 5.
Зад. 3. Откриване и ограждане на еднакви конфигурации по цвят и форма с модела.

Монети
Да се обърне внимание на вида и броя на монетите, а също и на стойността им.
В зад. 1 оцветяват 6 чашки.
След това се показва числото 6, а също и посоката
на изписване на цифрата.
Децата пишат във въздуха числото 6, а учителят
следи за правилната посока на изписване.
Разглеждат се различни шрифтове на числото 6.
Зад. 2. Учениците пишат в лентата с квадратчета
цифрата на числото 6.
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Урок 24
СЪБИРАНЕ
И ИЗВАЖДАНЕ ДО 6

24

Събиране и изваждане до 6
1 + 1 =

4 + 1 =

2 + 1 =

3 − 1 =

2 − 1 =

5 − 3 =

Вид на урока – нови знания
5 + 1 = 6

Дидактическа цел на урока: Формиране на знания и умения учениците да събират и изваждат до 6.

1 + 5 =

Задачи
1. Актуализация на знанията за събиране и изваждане до 5.
2. Формиране на умения за събиране и изваждане
до 6.
3. Актуализация на знанията на учениците за геометричните фигури.
3. Затвърдяване и разширяване на знанията за
представяне на числата като сбор от две събираеми.

Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
1 зад. По преценка на учителя тази задача може да
се даде за индивидуална или фронтална работа.
Тук учениците могат да си припомнят чрез подходящи примери принципа за получаване на редицата
на естествените числа – чрез прибавяне на 1.
Нови знания
С помощта на сметалото и моделите се представят
събиране и изваждане до 6.
Зад. 2. Тази задача е подходяща за самостоятелна
или колективна работа. Ако учениците решават самостоятелно, е необходимо да се направи фронтална
проверка.
Зад. 3. Задачата е подходяща за самостоятелна работа и фронтална проверка.
Зад. 4. Първата фигура (в жълто) е образувана
само от триъгълници. Учениците броят и записват с
цифра броя на триъгълниците (3).
Втората фигура (в зелено) е съставена от триъгълници и квадрати (4 триъгълника и 2 квадрата).
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5 + 1 =

3 + 3 =

6 − 3 =
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6 − 4 =

6
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Методи на преподаване и учене – обяснение, демонстрация, упражнение
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, сметало, цветни моливи, домино (фигури)
от тетрадка 3

6 − 1 = 5

1

0
0
2

32
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3
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Учениците: ● събират и изваждат до 6
● представят число като сбор от две събираеми
● броят триъгълници и квадрати

ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Задачите в тетрадката са подходящи за домашна
работа, като в часа може да се решат първата колонка
от зад. 1 и 2 или 3 примера от зад. 2.

Урок 25
СЪБИРАНЕ НА ПОВЕЧЕ
ОТ ДВЕ СЪБИРАЕМИ

2 + 3 = 5 → 5 + 1 =

1 + 3 = 4 →4 + 0 =

2 + 2 = 4 →

2 + 0 =

+ 2 =

Вид на урока – нови знания

+

Методи на преподаване и учене – обяснение, демонстрация, упражнение
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, сметало, цветни моливи, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задачата е подходяща да се реши чрез демонстрация на дъската, като се обясни последователността на записване на резултата от аритметичните
действия и пренасянето му в съответното квадратче.
Тази задача е подготовка за алгоритъма на получаване на сбор на три и повече събираеми.

→

+ 4 =

+

Дидактическа цел на урока: Формиране на знания и умения за събиране на повече събираеми.
Задачи
1. Актуализация на знанията за събиране и изваждане до 6.
2. Формиране на умения за събиране на повече от
две събираеми.
3. Формиране на знания и умения за решаване на
магически рамки.
3. Формиране на знания и умения за решаване на
математическа верижка.

25

Събиране на повече от две събираеми

+
6
3 + 2 + 1 = 6
3+2+1=5+1=6
2 + 2 + 1 =

4 + 1 + 1 =

5 + 0 + 1 =

1 + 3 + 1 =

3 + 2 + 0 =

1 + 2 + 1 =

1
2
2

0
4

5
3

2

2
0

6
3

3

Учениците: ● събират три числа
● попълват число в триъгълните магически рамки така, че сборът
да е равен на даденото число в средата

5
1
33

ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. е подходяща за колективна работа, като се
припомни алгоритъмът, представен в зад. 1 от учебника.
Зад. 2 и зад. 3 са подходящи за домашна работа,
като се дадат обяснения за оцветяване на пъзела при
зад. 3.

Нови знания
С помощта на моделите се представя алгоритъмът
за събиране на три събираеми.
Зад. 2. Първият пример е подходящо да бъде записан на дъската и заедно с учениците да се направят
пресмятанията.
Останалите примери могат да се дадат за самостоятелна работа, като се направи индивидуална
или фронтална проверка.
Зад. 3. Двата модела на магически рамки трябва да
бъдат показани на дъската и да бъде обяснен начинът
на рашаване.
Третата магическа рамка може да се даде за самостоятелна работа и да се направи индивидуална
проверка.

65

Урок 26
КИЛОГРАМ

26

Килограм
1 килограм

1 кг

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Формиране на понятието килограм като мерна единица за маса.
В ежедневието думите маса и тегло се използват
за едно и също нещо, което е неправилно, тъй като
масата е постоянна физична величина, а теглото е
променлива и векторна величина, зависи от гравитационните сили и се измерва в нютони (N). Тези знания са твърде сложни за учениците от начален етап,
затова приемаме употребата на думата „тегло“.
Задачи
1. Формиране на понятието килограм чрез демонстрация на различни предмети.
2. Формиране на знания и умения за измерване на
различни по маса предмети.
3. Формиране на умения за работа с именувани
числа: сравняване, събиране и изваждане.
4. Затвърдяване и разширяване на знанията за
сбор на три събираеми, но представени чрез именувани числа.
5. Формиране на умения за снемане на показания.
Методи на преподаване и учене – обяснение,
демонстрация, упражнение, практически упражнения
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, сметало, цветни моливи, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Урокът може да започне с практически упражнения.
Децата могат да вземат в ръцете си различни предмети
и да ги сравнят по маса. Коментира се: „Кое е по-тежко?“. С подходящи въпроси децата се насочат към
мерната единица килограм. Когато искаме да си купим
ябълки, круши, портокали, какво казваме на продавача? (Дайте ми 2 килограма ябълки...) Два-три примера
са достатъчни за въвеждане на понятието килограм.
Урокът може да продължи с разглеждане на теглилките с 1 кг, 2 кг и 5 кг.
Добре е, ако на учениците се покажат истински
пакети от 1 кг ориз, захар, брашно, независимо че те
добре познават тези пакетирани продукти, и да се коментира „Колко тежи ...?“, като им се обясни как се
записва думата килограм с дума и съкратено.
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кг

кг

кг

2 кг < 3 кг

2 кг

1 кг

6 кг

6 кг

5 кг

3 кг

4 кг

3 кг

5 кг

6 кг

4 кг

5 кг

6 кг

4 кг

5 кг + 1 кг = 6 кг

2 кг + 2 кг + 2 кг =

кг

4 кг + 2 кг =

кг

2 кг + 1 кг + 3 кг =

кг

3 кг + 3 кг =

кг

1 кг + 3 кг + 2 кг =

кг

2 кг + 3 кг =

кг

1 кг + 1 кг + 3 кг =

кг

кг
34

кг

Учениците: ● се запознават с мерната единица килограм и със съкратения ѝ запис
● решават задачи с именувани числа

Учениците сравняват теглото на показаните предмети. Снемат показанията на теглилките и ги записват. Коментира се кое колко тежи.
Зад. 1. и зад. 2. Добре е няколко примера от всяка
задача да се решат колективно, за да могат учениците
да се упражнят в четене на именувани числа. Останалите примери могат да се дадат за самостоятелна
работа и се направи фронтална или индувидуална
проверка по преценка на учителя.
Зад. 3. При първия пример данните се снемат и
записват колективно, като се обяснява на учениците,
че има теглилки само от 1 кг, 2 кг и 5 кг и затова се
налага понякога да се използват няколко теглилки.
Вторият пример да се даде за самостоятелна работа
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 е подходяща за домашна работа.
Зад. 2. Първата колонка е за работа в клас, а втората за домашна работа.
Зад. 3 е представена за пропедевтика за решаване
на текстови задачи. Трябва да се анализира в часа.

Урок 27
УПРАЖНЕНИЕ

27

Упражнение
кг

кг

кг

Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
усъвършенстват уменията на учениците за събиране
и изваждане на именувани числа (килограм).
Задачи
1. Да се затвърдят и автоматизират събиране и изваждане с именувани числа (килограм).
2. Да се затвърдят знанията за решаване на задачи
от тип магически рамки.
3. Да се затвърди и автоматизира събирането на
повече от две числа.
Методи на преподаване – обяснение, демонстрация
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Подходяща е за фронтална работа. Учениците пресмятат устно колко килограма общо има в
кошничките и записват резултата.
Зад. 2. Задачата е за самостоятелна работа, като
може да се направи и състезание – Кой пръв ще намери колко тежи ...?
Зад. 3. Задачата е предвидена за самостоятелна работа. Проверка – фронтална или индувидуална проверка (по преценка на учителя).
Зад. 4. Магическите рамки трябва да бъдат показани (начертани) на дъската. Учителят показва начина
за решаване на този вид задачи, като празните полета
се попълват от учениците заедно с учителя.

4−1=

−5=

+3=

+3=
4+2=

+2=

–2=

–3=
5−3=

кг

+2=

кг

–2=
+1=

+1=

+1=

кг

–1=

5 кг + 1 кг =

кг

3 кг + 2 кг +

кг = 6 кг

2 кг + 2 кг =

кг

1 кг + 2 кг +

кг = 5 кг

0

2

6

5
1

2

3

Учениците: ● събират и изваждат до 6
● използват именувани числа
● попълват магически рамки

3

1
35

ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 и 2 са подходящи за домашна работа.
Зад. 3. „Довърши числовата редица“ може да се
даде в края на часа и да се направи обсъждане на начина за откриване на всяко следващо число.
По преценка на учителя може да се даде и за домашна работа.
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Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Формиране на понятието за числото 7 и за количественото и редното
му значение.
Задачи
1. Да се изградят знания за образуване на редицата на естествените числа (n + 1).
2. Да се формират умения за броене до 7 в прав и в
обратен ред, четене и писане на числото 7.
3. Да се изградят графични умения за правилно изписване на цифрата 7.
4. Да се развият уменията за сравняване на числата до 7.

28

7
7
77
7
7
7
7

7

Методи на преподаване – беседа, демонстрация
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, е-учебник, сметало, цветни моливи, фигури
от тетрадка № 3
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Нови знания
Коте с кълбета – броене, актуализиране на знанията за цветовете, образуване на числото 7 (вж. стр.
38).
Сюжетна картина
1. В беседата да се направи връзка с български
език и литература – приказката „Снежанка и седемте
джуджета“.
2. Учениците да броят, сравняват броя на предметите, като използват понятието толкова, колкото
между броя на джуджетата, фенерчетата, лопатките
и шапчиците.
Монети
Да се обърне внимание на вида и броя на монетите, а също и на стойността им.
Да се акцентира върху алгоритъма за образуване
на редицата на естествените числа (n + 1).
Учениците отброяват 7 топчета на класното и на
личното сметало.
Зад. 1. Учениците оцветяват 7 шапки.
Учителят показва числото 7 и посоката на изписването на цифрата.
Децата пишат във въздуха числото 7, като учителят следи за правилната посока на изписване.
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Числото 7

7

Урок 28
ЧИСЛОТО 7

1 < 7

7

1

7

7

7

7

7

6

6

7

2

7

7

5

7 > 6 >

36

>

>

>

>

>

Учениците: ● се запознават с количествената характеристика на числото 7 и с цифрата 7
● оцветяват седем фигури
● сравняват
● оцветяват седмия прозорец на влака

Учениците разглеждат различни шрифтове на числото 7.
Зад. 2. Учениците пишат в лентата с квадратчета
цифрата на числото 7.
Зад. 3. Сравняват броя на нарисуваните геометрични фигури във всяка група, записват броя им с
цифра и сравняват записаните числа.
Зад. 4. Учениците записват числата, като започват
от 7. Назовават всяко следващо. След записване на
цифра 0 учениците четат числата от най-малкото към
най-голямото.
Зад. 5. Редно значение на числото 7. Учениците
оцветяват 7-ото прозорче на влакчето в синьо и 7-ото
колелце в червено.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Задачите в тетрадката са подходящи за домашна
работа. Може някоя от тях да се даде на бързо работещите ученици по време на урока.

Урок 29
СЪБИРАНЕ
И ИЗВАЖДАНЕ ДО 7

29

Събиране и изваждане до 7
3 + 1 =

3 + 3 =

3 + 2 =

5 − 2 =

4 + 0 =

5 − 4 =

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Да се формират
знания и умения за събиране и изваждане до 7.
Задачи
1. Да се актуализират знанията за събиране и изваждане до 6.
2. Да се формират знания и умения за събиране и
изваждане до 7.
3. Да се актуализират знанията на учениците за
геометричните фигури.
4. Да се затвърдят и разширят знанията за представяне на числата като сбор от две събираеми.
Методи на преподаване – демонстрация, упражнение.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, е-учебник, сметало, фигури, цветни моливи.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
1 зад. По преценка на учителя тази задача може да
се даде за индивидуална или фронтална работа.
Тук учениците могат да си припомнят чрез подходящи примери принципа за получаване на редицата
на естествените числа чрез прибавяне на 1.
Нови знания
С помощта на сметалото и моделите се онагледяват примерите за събиране и изваждане до 7.
Зад. 2 може да се даде за самостоятелна работа, за
да се установят знанията за събиране и изваждане до
7. Фронтална проверка.
Зад. 3. Представяне на числата 5, 6 и 7 като сбор
на две събираеми.
За числото 7 може да се работи фронтално, с участието на учениците, а за 5 и 6 да се дадат за самостоятелна работа.
Зад. 4. Учениците работят самостоятелно, като
записват броя на геометричните фигури. Обсъжда се
резултатът, като се коментира кои части от тялото на
робота са триъгълници и кои – квадрати.

6 + 1 = 7

1 + 6 =

7 − 1 = 6

3 + 4 =

2 + 5 =

7 − 2 =

5 + 2 =

7 − 3 =

7 + 0 =

0 + 7 =

7 − 0 =

7 − 6 =

6 + 1 =

7 − 4 =

1 + 6 =

7 − 3 =

5 + 2 =

7 − 2 =

4 + 3 =

7 − 1 =

7
6 1
2
3
5
4

5
3
1

6
4

3
4

5

→
4

Учениците: ● събират и изваждат до 7
● представят число като сбор от две събираеми
● броят триъгълници и квадрати

→
37

ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. Сравняване на числа. Може да се реши
след зад. 2 от учебника. В случай че учениците работят по-бавно, зад. 1 от тетрадката може да остане за
домашна работа.
Зад. 2. Учениците трябва да свържат правилно
сандвич с чинийка. Задачата е подходяща за домашна
работа.
Зад. 3. Сериация на фигури по цвят и форма. В
случай че учениците работят бързо, може да се даде
след зад. 4 от учебника или да остане за домашна работа.
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УРОК 30
УПРАЖНЕНИЕ

30

3

1

Вид на урока – упражнение

6

Задачи
1. Да се затвърдят и автоматизират уменията за
събиране и изваждане до 7.
2. Да се формират умения за намиране на неизвестно събираемо.
3. Да се затвърди умението за решаване на задачи
с именувани числа.
4. Да се усъвършенства умението за решаване на
задачи от сравняване на сбор и разлика с число.
5. Да се затвърдят знанията и уменията за разпознаване на триъгълник и квадрат.

7−
1

5

5

1+

4

2+
2

2

4

Дидактическа цел на урока: За затвърждаване
на знанията и формиране на умения за събиране и изваждане до 7 и за сбор на повече от две събираеми.

+

Упражнение

1 кг + 6 кг =

кг

7 кг − 2 кг =

кг

0

2

3

3 кг +

1

0

5

7

кг = 7 кг

2 кг +

кг + 2 кг = 5 кг

3

7−

кг = 7 кг

кг + 3 кг = 7 кг

4 + 1 + 1 =

2 + 3 + 1 =

1 + 4 + 2 =

2 + 2 + 3 =

3 + 0 + 4 =

3 + 0 + 2 =

3+2

6+0

4+1

3+3

5

7−1

7−

2

6

6+1

4+3

2+5

7

Методи на преподаване – упражнение
38

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, е-учебник, сметало, фигури от тетрадка № 3
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Фронтална работа по решаване на задачите
от мълчанката. Цветята от мълчанката може да бъдат
нарисувани на дъската или увеличени с инструментите от е-учебника.
Зад. 2. Първата редица от задачата може да се
реши колективно, като се акцентира на примерите, в
които има неизвестно събираемо. Втората може да се
даде за самостоятелна работа.
Зад. 3. Сбор на три събираеми. Първата колонка
може да се реши колективно, а останалите две – самостоятелно.
Зад. 4. Коя ябълка в коя кошничка да поставим?
Решението на задачата може да започне с колективна и индивидуална работа. Колективно се работи с
2 – 3 примера, а след това учениците самостоятелно
завършват задачата.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 е подходяща за домашна работа.
Зад. 2 е подходяща за домашна работа.
Зад. 3 може да се реши след зад. 3 от учебника.
Задачата е за колективна работа.
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Учениците решават устно и писмено задачи с числата до 7

Учениците отговарят на въпрос „Колко килограма
са...?, като от тях се изисква да прочетат именуваните
числа и резултата. След като се намери колко килограма са продуктите, може да се постави задача да ги
сравнят.
Зад. 4. „Колко са триъгълниците?“, „Колко са квадратите?“. По преценка на учителя задачата се решава колективно или самостоятелно, с обсъждане на
резултата от броенето на фигурите.

Урок 31
ЧИСЛОТО 8

31

Числото 8

8

8
88
8
8

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Формиране на понятието за числото 8, за количественото и за редното
му значение.
Задачи
1.Изграждане на знания за образуване на редицата
на естествените числа (n + 1).
2. Формиране на умения за броене до 8 в прав и в
обратен ред, четене и писане на числото 8.
3. Изграждане на графични умения за правилно
изписване на цифрата 8.
4. Развитие на уменията за сравняване на числата
до 8, за знаците за сравняване и равенство.
Методи на преподаване и учене – беседа, обяснение, демонстрация
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, сметало, цветни моливи, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Нови знания
Коте с кълбенца – броене, актуализиране на знанията за цветовете
Сюжетна картина
1. Да се направи връзка с празнични събития –
рожден ден, имен ден.
2. Броене, сравняване, да се използва понятието
толкова, колкото между броя на децата, парти шапчиците, парти маските и чашките.
Монети
Да се обърне внимание на вида и броя на монетите, на стойността им.
Да се акцентира върху знанията за образуване на
редицата на естествените числа (n + 1).
Учениците отброяват 8 топчета на класното и на
личното сметало.
Зад. 1. Оцветяване на 8 шапки.
Показва се числото 8, посоката на изписване на
цифрата.
Децата пишат във въздуха числото 8, като се следи за правилната посока на изписване.
Разглеждат се шрифтове за изписване на числото 8.
Учениците пишат в лентата с квадратчета цифрата
на числото 8.

8
8
8
1 < 8

8

2

8

8

8

8

8

6

6

8

2

8

8

5

0 < 1 <

<

<

<

<

<

<

Учениците: ● се запознават с количествената характеристика на числото 8 и с цифрата 8
● оцветяват осем фигури
● сравняват
● оцветяват осмия прозорец на влака
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Зад. 2. Учениците сравняват броя на нарисуваните предмети във всяка група, записват броя с цифра и
сравняват написаните числа.
Зад. 3. Учениците записват, като подреждат числата по големина. Започват от 0. Назовават всяко следващо, сравняват, записват цифрата. След записване
на цифра 8 учениците четат числата в обратен ред.
Зад. 4. Редно значение на числото 8. Да се оцвети
8-ото прозорче на влакчето в синьо и 8-ото колелце
в червено.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Задачите в тетрадката са подходящи за домашна
работа.
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Урок 32
СЪБИРАНЕ
И ИЗВАЖДАНЕ ДО 8

32

Събиране и изваждане до 8
1 + 1 =

4 + 1 =

2 + 1 =

3 − 1 =

2 − 1 =

5 − 3 =

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Да се формират
знания и умения за събиране и изваждане до 8.

7 + 1 = 8

Задачи
1. Да се актуализират знанията за събиране и изваждане до 7.
2. Да се формират знания и умения за събиране и
изваждане до 8.
3. Да се актуализират знанията на учениците за геометричните фигури.
4. Да се затвърдят и разширят знанията за състав
на числата.

2 + 6 =

Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. По преценка на учителя тази задача може
да се даде за индивидуална или фронтална работа.
С нея се упражнява събиране и изваждане с числата
до 7.
Нови знания
С помощта на сметалото и моделите се представят
начините за събиране и изваждане до 8.
Зад. 2. Предвидена е за колективна работа. Въпроси: „Кое бонбонче, къде трябва да поставим?“.
Учениците решават задачите и свързват със съответния резултат.
Зад. 3. Може да се даде за самостоятелна работа и
фронтална проверка.
Зад. 4. Учениците работят самостоятелно, като
оцветяват геометричните фигури – квадратите в
оранжево, а триъгълниците в синьо. На интуитивна
основа използват симетрия.
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3 + 5 =

4 + 4 =

8 − 2 =
3+3
8−2
6+1

Методи на преподаване и учене – обяснение, демонстрация, сравняване
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, сметало, цветни моливи, е-учебник, фигури
от тетрадка № 3.

8 − 1 = 7
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5 + 3 =

8 − 3 =
7−1

6
8−1

8 + 0 =

8 − 0 =

1 + 7 =

6 + 2 =

4 + 4 =

8 − 5 =

8 − 4 =

8 − 3 =

4+3

7+1

7

8

5+1

5+2

4+4
3+5
2+6

Учениците: ● събират и изваждат до 8
● оцветяват симетрично разположени фигури по показания начин

ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 е подходяща за домашна работа.
Зад. 2. Представяне на числата като сбор от две
събираеми. По преценка на учителя задачата може да
се даде за домашна работа.
Зад. 3. „Кои две топки ще паднат в кошничка 5?“
и т.н. Учениците затвърдяват знанията си за числото
като сбор от две събираеми. Задачата е подхдяща за
решаване след зад. 3 от учебника.
Зад. 4. Затвърдяване на знанията за геометричните фигури триъгълник и квадрат.
Задачата е подхoдяща за колективна работа. Учениците броят, назовавайки цветовете на триъгълниците. След това може да се насочат към броене на
квадратите.

Урок 33
УПРАЖНЕНИЕ

+

2+

8

0

8−

+

3
+
3

Методи на преподаване и учене – обяснение, демонстрация

6

Задачи
1. Да се затвърдят и автоматизират уменията за
събиране и изваждане до 8.
2. Да се формират умения за намиране на неизвестно събираемо.
3. Да се затвърди умението за решаване на задачи
с именувани числа.
4. Да се усъвършенства умението за решаване на
задачи верижки.
5. Да се затвърдят знанията и уменията за сериации на фигури.

7
1+

Дидактическа цел на урока: За затвърдяване на
знанията и за формиране на умения за събиране и изваждане до 8.

8−2

5

1

4+3

Вид на урока – упражнение
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Упражнение

8−

4+

8

6
5

4

1

4+2

1+7

2+6

+

8 − 4 =

5 + 3 =

6 − 5 =

3 +

= 7

7 +

+ 2 = 7
= 8

3 +

+ 3 = 7

7 − 2 =

4 +

= 8

2 +

= 8

+ 5 = 8

4 + 1 + 3 =

2 + 3 + 1 =

2 + 4 + 2 =

2 + 2 + 3 =

3 + 0 + 4 =

3 + 3 + 2 =

1 + 3 + 2 =

0 + 5 + 3 =

4 + 0 + 1 =

8−4=

−5=
+3=

= 6

+2=8
+4=
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Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, сметало, цветни моливи, е-учебник, фигури
от тетрадка № 3.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. е подходяща за фронтална работа. Учениците четат задачата в пеперудата и казват с кое число
да я свържат.
Зад. 2 и зад. 3 са подходящи за самостоятелна работа. В зависимост от темпа на работа в класа може
да не се решават всички примери, може части от задачата да се оставят за домашна работа.
Зад. 4. Първо трябва да се припомни на учениците как се рашават задачи верижки, а след това да се
постави като състезателна задача. „Кой пръв ще помогне на Мими да отиде до Ники, като реши вярно
верижката?“. Първият ученик съобщава резултата и
ако е работил вярно, се прави проверка на задачите
от верижката.

ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. е подходяща за самостоятелна работа, като
първо се дава за работа първата колонка, след което
се прави проверка. След това втората колонка може
да се реши колективно, като се акцентира върху неизвестното събираемо. Третата и четвъртата колонка
може да се дадат също за самостоятелна работа по
преценка на учителя.
Зад 2. Работа с именувани числа, състав на числата. Подходящ въпрос: „Кои плодове в коя купичка ще
поставите, така че общо килограмите на плодовете да
отговарят на номера на купичката.“
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Урок 34
ЧИСЛО 9

34

Числото 9

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Формиране на понятието за числото 9, за количественото, за редното
значение.
Задачи
1. Да се изграждат знания за образуване на редицата на естествените числа (n + 1).
2. Да се формират умения за броене до 9 в прав и
обратен ред, четене и писане на числото 9.
3. Да се изграждат графични умения за правилно
изписване на цифрата 9.
4. Да се развият уменията за сравняване на числата до 9, за знаците за сравняване и равенство.

9

9

9
99
99

9
9
9

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка, сметало, цветни моливи, фигури от тетрадка № 3.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Нови знания
Коте с кълбенца – броене, актуализиране на знанията за цветовете.
Сюжетна картина
1. Да се направи връзка с хигиенни навици на децата, хранителен режим, здравословно хранене.
2. Броене, сравняване, да се използва понятието
толкова, колкото между броя на децата, столчетата,
чинийките и чашките.

9 > 8 >
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>

>

>
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>
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Учениците: ● се запознават с количествената характеристика на числото 9 и с цифрата 9
● оцветяват девет фигури
● сравняват
● оцветяват деветия прозорец на влака

Зад. 2. Учениците пишат в лентата с квадратчета
цифрата на числото 9.
Учениците сравняват броя на нарисуваните гео
метрични фигури във всяка група, записват броя с
цифра и сравняват написаните числа.
Зад. 3. Учениците записват числата в обратен ред,
като ги подреждат по големина. Започва се от 9. Назовават всяко следващо, сравняват, записват цифрата. След записване на цифра 0 учениците четат числата в обратен и в прав ред.

Монети
Да се обърне внимание на вида и броя на монетите, стойност.

Зад. 4. Редно значение на числото 9. Да се оцвети
9-ото прозорче на влакчето в синьо и 9-ото колелце
в червено.

Парти
Да се акцентира върху знанията за образуване на
редицата на естествените числа (n +1).
Учениците отброяват 9 топчета на класното и на
личното сметало.

ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1

І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Оцветяване на 9 лъжички.
Показва числото 9 и посоката на изписване на цифрата.
Децата пишат във въздуха числото 9, като се следи за правилната посока на изписване.
Разглеждат се шрифтове на цифрата 9.
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Задачите в тетрадката са подходящи за домашна
работа.

Урок 35
СЪБИРАНЕ
И ИЗВАЖДАНЕ ДО 9

Събиране и изваждане до 9
7 + 1 =

4 + 3 =

3 + 4 =

7 − 2 =

8 + 0 =

8 − 5 =

4 + 4 =

8 − 4 =

5 + 2 =

35

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Да се формират
знания и умения за събиране и изваждане до 9.
Задачи
1. Да се актуализират знанията за събиране и изваждане до 8.
2. Да се формират знания и умения за събиране и
изваждане до 9.
3. Да се актуализират знанията на учениците за геометричните фигури.
Методи на преподаване и учене – онагледяване,
демонстрация, анализ
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, сметало, цветни моливи, е-учебник, фигури
от тетрадка № 3
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Актуализация на знанията за събиране и
изваждане до 8.
По преценка на учителя тази задача може да се
даде за индивидуална или фронтална работа.

8 + 1 = 9

3 + 6 =

9 − 1 = 8

6 + 3 =

4 + 5 =

9 − 2 =

5 + 4 =

9 − 3 =

9 + 0 =

9 − 3 =

1 + 8 =

4 +

0

= 9

9 − 5 =

+ 5 = 9

7 + 2 =

− 1 = 8

9 − 7 =

+ 6 = 9

Учениците: ● събират и изваждат до 9
● попълват магическите рамки

2
6

3

2

1

5
1

3
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По същия начин се работи и с втората фигура.
Зад. 4. Задача за развитие на вниманието, концентрацията и наблюдателността.
Въпрос: „Открий фигурата от първото квадратче?“
По преценка на учителя тази задача може да се
даде преди зад. 1 от учебната тетрадка.

Нови знания
С помощта на сметалото и моделите се представят
начините за събиране и изваждане до 9.
Урокът може да продължи със задачите от учебната тетрадка.
Зад. 2. и зад. 3. са подходящи за домашна работа.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. Задачата е подходяща за колективна работа, като се акцентира върху принципа за получаване
на всяко следващо число в редицата на естествените
числа.
Зад. 2. Примерите от тази задача могат да бъдат
написани на дъската и да се работи паралелно. Ученик казва колко е разликата. Учителят записва на
дъската, децата в тетрадката.
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Урок 36
УПРАЖНЕНИЕ

36

Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е подходяща за фронтална работа. Първо
може да се зададе въпрос: „Има ли за всяка чашка чинийка? Да проверим, като решите задачите в чашките
и ги свържете с правилната чашка. Коя е чинийката
за първата чашка? Защо?“ и т.н. Зад. 2 и Зад. 3 са
подходящи за домашна работа.
Зад. 2 е подхдяща за колективна работа. По преценка на учителя втората колонка може да се даде и
за самостоятелна работа.
Зад. 3. – първата текстова задача.
Анализ на задачата: Учителят или ученик чете
само първото изречение.
Въпроси към текста: Колко бонбона има Мими.
Колко бонбона има Нина.
Какво е написано във второто изречение? Как ще
намерим колко бонбона имат двете момичета?
Записва се задачата в празните квадратчета.
Зад. 4 е подходяща за домашна работа.
Работата продължава в учебната тетрадка.
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6−2
9−3

8

Задачи
1. Да се затвърдят и автоматизират уменията за
събиране и изваждане до 9.
2. Да се формират умения за намиране на неизвестно събираемо.
3. Да се затвърди умението за решаване на задачи
с именувани числа.
4. Да се усъвършенства умението за решаване на
задачи верижки.
5. Да се затвърдят знанията и уменията за сериации на фигури.

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, сметало, цветни моливи, е-учебник

3+4

4+4

Дидактическа цел на урока: За затвърждаване
на знанията и за формиране на умения за събиране и
изваждане до 9.

Методи на преподаване и учене – затвърдяване,
сравняване, анализ, съотнасяне

9−

8−3

4+5

Вид на урока – упражнение

+

Упражнение

5

9

6

8

8

4 + 5

2 + 5

9

5 + 3

9 + 0

9

2 + 6

8 − 4

3

7

4

8 + 1

1 + 8

5 + 3

5 + 4

7 + 2

2 + 7

7 − 2

7 − 3

9 − 3

9 − 5

6 − 4

6 − 2

Мими има 4

, а Нина има 5

Мими и Нина –

9−1

9−2
44

7

5+2

4+2

.

.

+

6

6+2

5+4

7+2

=

8−2

7
8
9

Учениците: ● събират и изваждат до 9
● решават писмено текстова задача от събиране
● пресмятат сборове и оцветяват с показаните цветове

ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. Допълни до 9, допълни до 8. Задачата може
да се даде за самостоятелна работа. При проверка на
задачите е добре да се използват редните числа, посоките ляво – дясно например. Първия етаж от къщичката, лявото прозорче и т.н.
Зад 2. Учениците откриват коя птичка кой номер
табелка носи.
Ако децата работят бързо, може да им се възложи
задача да оцветят птичките в цвят по желание или с
поставено условие.

Урок 37
ЧИСЛО 10

37

Числото 10

10

10
10
10
10

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Формиране на понятието число 10 – количествено и редно значение.
Задачи
1. Изграждане на знания за образуване на редицата на естествените числа (n + 1).
2. Формиране на умения за броене до 10 в прав и
обратен ред, четене и писане на числото 10.
3. Изграждане на графични умения за правилно
изписване на числото 10.
4. Развитие на уменията за сравняване на числата
до 10, знаците за сравняване и равенство.
Методи на преподаване и учене – беседа, обяснение, демонстрация, сравнение, анализ
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, сметало, цветни моливи, е-учебник, фигури
от тетрадка № 3.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Коте с кълбенца – броене, актуализиране на знанията за цветовете.
Сюжетна картина
1. Да се направи връзка с настоящия сезон (промените, които настъпват през пролетта) и грижата за
птиците и животните в прородата.
2. Броене, сравняване, да се използва понятието
толкова, колкото между броя на дърветата, къщичките, птичките, хранилките.
Монети
Да се обърне внимание на вида и броя на монетите, стойността им.

1010
10
1 0

3 <

<

<

<

<

<

< 10

Учениците: ● се запознават с количествената характеристика на числото 10 и с изписването му с цифри
● оцветяват десет фигури
● сравняват
● оцветяват десетия прозорец на влака

45

Зад. 2. Учениците сравняват броя на нарисуваните фигури във всяка група, записват броя им и сравняват записаните числа.
Зад. 3. Учениците записват числата, като ги подреждат по големина. Започва се от 0. Назовават всяко
следващо, сравняват, записват цифрата. След записване на числото 10 учениците четат числата в обратен ред.
Зад. 4. Редно значение на числото 10. Да се оцвети
10-ото прозорче на влакчето в синьо и 10-ото колелце
в червено.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Задачите в тетрадката са подходящи за домашна
работа.

Зайчета
Да се акцентира върху знанията за образуване на
редицата на естествените числа (n+1).
Учениците отброяват 10 топчета на класното и
личното сметало. Учениците се насочват към назоваване на предмети, които са 10 (напр. 10 пръста на
ръцете, на краката и т.н.).
Зад. 1. Оцветяване на 10 къщички.
Показва се числото 10, учениците си припомнят
посоката на изписване на цифрите 1 и 0.
Разглеждат се шрифтове на числото 10.
Учениците пишат в лентата с квадратчета цифрите
на числото 10.
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Урок 38
СЪБИРАНЕ
И ИЗВАЖДАНЕ ДО 10

38

Събиране и изваждане до 10
8 + 1 =

4 + 5 =

5 + 3 =

9 − 2 =

8 + 0 =

9 − 3 =

4 + 4 =

9 − 4 =

7 + 2 =

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Да се формират
знания и умения за събиране и изваждане до 10.

9 + 1 = 1 0

Задачи
1. Да се актуализират знанията за събиране и изваждане до 9.
2. Да се формират знания и умения за събиране и
изваждане до 10.
3. Да се актуализират знанията на учениците за геометричните фигури.
4. Да се затвърдят и разширят знанията за намиране на неизвестно число.

4 + 6 =

3 + 7 =

Методи на преподаване и учене – онагледяване,
демонстрация, анализ
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка, сметало, цветни моливи, фигури от тетрадка № 3.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. По преценка на учителя тази задача може
да се даде за индивидуална или фронтална работа.
Нови знания
С помощта на сметалото и моделите се представят
начините за събиране и изваждане до 10.
Зад. 2 може да се даде за самостоятелна работа по
преценка на учетеля.
Зад. 3. Затвърдяване на знанията за геометричните фигури триъгълник и квадрат.
Задачата е подхдяща за колективна работа. Тъй
като в задачата има скрити фигури и на учениците ще
им бъде трудно да ги изброят сами, добре е да бъде
коректно начертана на дъската и учениците да броят
триъгълниците заедно, като се маркират с различни
цветове.
Броенето на квадратите се извършва по същия начин.
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1 + 9 =
10 − 4 =
46

1 0 − 1 = 9

6 + 4 =

5 + 5 =

8 + 2 =

7 + 3 =

1 0 − 2 =

1 0 − 3 =

10 − 8 =
5 +

= 10

+ 8 = 10

Учениците: ● събират и изваждат до 10
● оцветяват квадрати и триъгълници

II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. Попълват се пропуснатите числа.
След попълване на редицата от естествените числа учениците четат в прав и обратен ред.
Зад. 2. Започва с подходящ въпрос: „Кое е гнездото на птичето?“
Задачата е предвидена за домашна работа.
Зад. 3. Задачата е от тип сериация. Учениците
трябва да довършат фигурата, като за всяка лента
спазват предварително отгатнатия ритъм на оцветяване. Задачата развива логическото мислене и фината
моторика.

Урок 39
ПАРИ
Вид на урока – нови знания
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Пари

1 стотинка 1 ст.

1 лев 1 лв.

Дидактическа цел на урока: Формиране на понятието пари.
Задачи
1. Формиране на понятието чрез демонстрация на
различни по стойност монети и банкноти.
2. Формиране на знания и умения за отразяване на
парична стойност на различни предмети.
3. Формиране на умения за работа с именувани
числа; сравняване, събиране и изваждане.
4. Формиране на умения за снемане на показания.

2 лв.
5 лв.

Методи на преподаване и учене – онагледяване,
обяснение, съотнасяне
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, сметало, цветни моливи, модели на банкноти, монети от тетрадка № 3
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Урокът трябва да се базира на знанията и опита на
учениците, на техните умения за пазаруване, колкото
и елементарни да са те.
Урокът може да започне с непринуден разговор:
„Какво си купих днес или вчера?“, „Колко струва
то?“ и т.н.
Учениците си припомнят, че на страничката на
всяко число в учебника също има пари.
След това разглеждат изображенията на банкнотите и монетите в учебника и изрязаните банкноти и
монети от тетрадка № 3.
Учениците разглеждат картинките, разположени
под изображенията на банкнотите, казват стойността на предмета и показват съответния брой монети и
банкноти – картончета.
Зад. 1. Учениците трябва да открият какво може
да си купи момичето за 10 лв. и какво може да си купи
момчето за 5 лв. Тук има възможност да се дадат няколко варианта за комбинация на предмети, които
отговарят на стойност от 10 лв. и 5 лв. Трябва да се
обсъдят всички възможни комбинации.
Например кукла – 5 лв., комплект цветни моливи –
2 лв., мече – 3лв – общо 10 лв.
количка – 2 лв., самолетче – 2 лв., химикалка –
1 лв. – общо 5 лв.
кукла – 5 лв., мече – 3лв, самолетче – 2 лв. – общо
10 лв.

5 лв.

1 лв.

3 лв.

2 лв.

10 ст. =

ст. +

ст.

9 лв. =

лв. +

лв. +

лв.

7 ст. =

ст. +

ст.

8 лв. =

лв. +

лв. +

лв.

4 ст. =

ст. +

ст.

5 лв. =

лв. +

лв. +

лв.

Учениците: ● се запознават със съкратения запис на лев и стотинка
● разпознават български монети и банкноти
● съпоставят парични знаци с цени на предмети
● събират именувани числа
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комплект цветни моливи – 2 лв., количка – 2 лв.,
химикалка –1 лв. – общо 5 лв.
Условието, което трябва да бъде спазено, е да не
се повтарят закупените предмети от двете деца.
Зад. 2. Събиране и изваждане с именувани числа.
С помощта на картонените банкноти и монети учениците рашават примерите от зад. 2.
Задачата е подходяща за колективна работа, като
при проверката се коментират различните варианти.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1, 3 и 4 са подходящи за домашна работа.
Зад. 2. Снемане на данни. Учениците прочитат
цената на предмета. Допълнителното условие към
зад. 2 е учениците да подредят цените по стойност
– от най-ниската към най-високата. Ако има време,
на учениците може да се постави задача да назоват
и предметите, като ги подредят от най-евтиния към
най-скъпия. Задачата е подходяща за колективна работа.
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Урок 40
УПРАЖНЕНИЕ

40

1

2

9−

2

3

4

9−5

3+ 6

9

5+ 4

10

4

3+4

10 − 4

9−6

8−7

5

6

7−2

7

8

6+4
9

10

7+2

2+6

9− 7

9 − 6

1+ 4+ 5

10

10 − 3

2 + 5

2+ 5+ 1

9

8 лв. − 3 лв.

3+5=

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, сметало, цветни моливи, картонените монети и банкноти, е-учебник

80

5
2

10 − 8
0

7

3+

6

Задачи
1. Да се затвърдят и автоматизират уменията за
събиране и изваждане до 10.
2. Да се формират умения за сравняване на сбор и
разлика с число; сбор от три събираеми с число
3. Да се затвърди умението за решаване на задачи
с именувани числа (пари).
4. Да се усъвършенства умението за решаване на
задачи верижки.

Урокът може да започне със задача от предишната
тема.
На учениците се поставя задача да покажат с какви банкноти и монети могат да платят покупка от 10
лв., от 9 лв., от 8 лв. или кое колко струва, кои колко
пари общо могат да похарчат, ако имат 2 монети от 2
лв. и 2 монети от 1 лв. или 1 банкнота от 5 лв. и монета от 2 лв. и други подобни примери.
Зад. 1. Добре е задачата да бъде представена на
дъската (с рисуване или с е-учебник).
Тук се акцентира предимно на изваждане от 10 и
9, а събирането е към 3 и 4.
Зад. 2. Затвърдяване на знанията за събиране и
изваждане до 10. Задачата е подходяща за самостоятелна работа.
Проверката се извършва фронтално.
Зад. 3. Тук е добре да се работи колективно, за да
си припомнят учениците как се сравнява сбор с число, сбор или разлика съответно със сбор или разлика.
Зад. 4 може да бъде представена като състезателна задача. Въпрос „Кой пръв ще разбере колко струва английската книжката?“ – реши верижката.
Зад. 5. „Колко струва?“
По преценка на учителя задачата може да се даде
за самостоятелна работа и проверка или да се работи
колективно, като се коментира цената на подаръчните торбички.

5

10−

Дидактическа цел на урока: За затвърждаване
на знанията и формиране на умения за събиране и изваждане до 10.

І. Насоки за работа в учебника

4

3

Вид на урока – упражнение

Насоки за организиране на учебната среда

Упражнение

8 лв. + 2 лв.

−7=
+9=
48

лв.

10 лв. − 5 лв.

3 лв. + 7 лв.

Учениците: ● пресмятат устно
● сравняват сборове и разлики с число
● събират и изваждат с именувани числа

II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 и зад. 2 са подходящи за домашна работа.
Зад. 3. Учениците могат да работят самостоятелно
по схемата, след като е обсъден начинът на попълване.
Зад. 4 и зад. 5 са предвидени за по-бързо работещите.

Урок 41
УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и автоматизират уменията за събиране и изваждане до 10.
Задачи
1. Да се затвърдят и разширят знанията за състав
на числата.
2. Да се затвърдят и автоматизират уменията за
събиране и изваждане до 10.
3. Да се формират умения за сравняване на сбор и
разлика с число; сбор от три събираеми с число.
4. Да се затвърди умението за решаване на задачи
с именувани числа (лев, стотинки, килограм).
5. Да се усъвършенства умението за решаване на
задачи верижки.
6. Да се актуализират знанията на учениците за геометричните фигури.
Методи на преподаване и учене – сравняване,
съотнасяне
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, сметало, цветни моливи е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. „Допълване до 9 и до 10“. Задачата е подходяща за колективна работа.
По преценка на учителя на дъската може да се
представи подобна задача и за състав на числата 7 и 8.
Зад. 2. Затвърдяване на знанията за събиране и
изваждане до 10. Задачата е подходяща за самостоятелна работа или за домашна работа.
Проверката се извършва фронтално, ако задачите
се решават в часа.
Зад. 3. Затвърдяване на знанията за сравняване на
сбор на именувани числа. Задачата е подходяща за
самостоятелна работа или за домашна работа.
Зад. 4. Магически квадрат.
Учениците си припомнат как са решавали задачите магически рамки. За целта на дъската трябва да
има такава рамка (от вида квадрат, за да се съпостави
по-добре с квадрата от задачата). До рамката трябва да бъде представен и самият магически квадрат.
След като си припомнят как се допълва рамката до
определено число, се показва начинът на работа, за
да кажем, че това е магически квадрат.
Учениците пресмятат и записват резултата в празните квадрати. След като се запишат и 6-те резултата,
се насочва вниманието на децата към резултатите от
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Упражнение
9+

8+

3+

7+

10

4+
1+

1+

6+

2+

9

6+

5+

8+

5+
4+

4+ 6 =

10 − 7 =

1 + 6 + 3 =

10 − 3 =

8 + 2 =

5 + 4 + 1 =

5+ 4 =

9 − 2 =

2 + 5 + 3 =

5 лв. + 5 лв.

6 лв. + 4 лв.

9 лв.

5 лв. + 3 лв. + 1 лв.

7 кг + 2 кг

3 кг + 7 кг

10 кг

2 кг + 3 кг + 5 кг

6 ст. + 2 ст.

1 ст. + 8 ст.

8 ст.

3 ст. + 3 ст. + 3 ст.

1

4

5

5+4

7

1

2

2+8

2

5

3

10 − 1

9
Учениците: ● решават задачи с неизвестно събираемо
● пресмятат с именувани числа

9+1

2+7
10 − 0

4+6

6+3

10
49

събирането. Те сами установяват, че всичките резултати са едно и също число и тогава се представя понятието магически квадрат.
Зад. 5. По преценка на учителя задачата може да
остане за домашна работа или да се реши в края на
часа, след задачите от учебната тетрадка.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 е подходяща за самостоятелна работа. Прави се фронтална проверка.
Зад. 2 е подходяща за състезателна задача. „Кой
пръв ще намери колко струва букет с цветя?“. Преди учениците да започнат с рашаването на задачата е
добре да си припомнят как се рашава задача верижка.
Зад. 3. Фигурата може да се увеличи и покаже на
дъската, за да може броенето да бъде видимо за всички деца. Работа с е-учебник.
Триъгълниците са 6, квадратите – 7.
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Урок 42
ВЕЧЕ ЗНАМ

42

Вече знам

Вид на урока – обобщение
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
обобщят знанията за числата до 10 и за действията
с тях.
Задачи
1. Да се затвърдят знанията за числата до 10 – количествена представа, броене в прав и обратен ред.
2. Да се усъвършенстват уменията за събиране и изваждане до 10.
3. Затвърдяване на умения на рашаване на верижка.
4. Да затвърдят знанията за мерните единици: килограм – за маса; пари.
5. Да се затвърдят знанията за сравняване, събиране
и изваждане на именувани числа.
6. Да се затвърдят знанията за изучените геометрични фигури – триъгълник, квадрат.
7. Да се затвърдят знанията и се усъвършенстват
уменията за решаване на текстови задачи.
Методи на преподаване и учене – преговор, обобщение, сравняване, съотнасяне, беседа
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, сметало, цветни моливи, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Чрез сюжетната картина учениците затвърждават знанията си за броене до 10, количествената си представа за числата и понятията колко, повече
– по-малко.
Учениците броят и назовават броя на изобразените на картината животни и птици.
Тук трябва да се проведе кратък разговор за домашните животни и птици, грижата за тях, ползата
от тях.
В края на беседата върху сюжетната картина се
проверява наблюдателността на учениците, като се
зададе въпросът: „Кое число не е представено в картината?“.
Зад. 2. Учениците записват самостоятелно пропуснатите числа до 10. След това четат числата в прав
и обратен ред.
Зад. 3. Задача верижка: Помогни на патето да
стигне до майка си, като решиш вярно верижката.
Проверка на верността, на резултата и междинните
действия.
Зад. 4. Затвърждаване на знанията за неизвестно
число и за сбор на три събираеми.
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Учениците: ● допълват редицата на числата
● събират и изваждат до 10
● съставят и решават задачи с именувани числа

Учениците решават самостоятелно, след което се
прави проверка.
Зад. 5. Събиране, изваждане и сравняване на именувани числа.
Зад. 6. Затвърдяване на знанията за мерната единица за маса – килограм. Учениците намират колко
килограма тежат плодовете, като извършат определените действия и запишат резултата в указаното място.
Зад. 5 и 6 могат да се дадат за самостоятелна работа или за колективна работа (по преценка на учителя).
След зад. 6 е добре да се анализира и реши текстовата задача от учебната тетрадка.
Зад. 7. Актуализация на знанията за геометричните фигури триъгълник и квадрат.
Поставя се задача към учениците да оцветят фигурите по указание и така ще открият какво се крие
там. По-наблюдателните ученици могат да разпознаят българското знаме и преди да започнат работа по
задачата.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. и 2. са подходящи за домашна работа.
Зад. 3. Текстова задача.
Поставя се задача на учениците да прочетат текста. След това ученик чете на глас. Поставят се въпроси: „Колко са куклите на Мила?“, „Колко са куклите на Лина“, „Какво трябва да намерим“, Как ще
намерим колко общо са куклите на двете момичета?“

Урок 43
АЗ УСПЯХ
Вид на урока – упражнение под формата на състезание
Дидактическа цел на урока: Да се получи обратна връзка за знанията и уменията на учениците за
събиране и изваждане до 10, за килограм и за пари
Задачи
1. Да се проверят знанията за редица на естествените числа.
2. Да се провери нивото на знания и умения за събиране и изваждане до 10.
3. Да се проверят знанията на учениците за сравняване на сбор и разлика с число.
4. Да се проверят знанията и уменията за намиране на неизвестно число.
5. Да се проверят знанията за геометрични фигури
и уменията да ги разпознават.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, цветни моливи.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Класът се разделя на две групи за изпълнението на
всички задачи от учебника.
Зад. 1. Самостоятелно решаване на задачите за записване на липсващото число.
Зад. 2. Самостоятелно решаване на задачите от
състав на числата. За представяне на число като сбор
от две събираеми.
Зад. 3. Всяка група решава по един пример от събиране, изваждане и събиране на три събираеми.
Зад. 4. За двете групи по три задача за сравняване
на сбор и разлика с число.
Зад. 5. Равностойни задачи за намиране на неизвестно число.
Зад. 6 е от тип верижка.
Зад. 7. Учениците сами броят и записват броя на
фигурите.
Учениците, които решат бързо задачите си, продължават със задачи от учебната тетрадка.
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Учениците: ● се разделят на две групи и под формата на състезание проверяват доколко са
усвоили знанията за числата до 10
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II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 и зад. 2 са подходящи да се решават от
децата, които бързо се справят със задачите от състезанието. За домашно се дават задачите на другата
група.
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Урок 44
ОТСЕЧКА

44

Отсечка

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Учениците да се запознаят с понятието отсечка.
Задачи
1. Усвояване на съществените признаци на понятието отсечка.
2. Откриване на отсечки сред други геометрични
фигури.
3. Работа с квадратна мрежа: свързване на точки
до получаване на отсечки.
4. Преброяване на отсечки, съставящи начупена
линия.
5. Рисуване на отсечки, като се следват точки или
пунктир, до получаване на стилизирани картини.

1.

2.

3.

4.

Методи на преподаване и учене – беседа, обяснение, демонстрация, анализ
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, молив, цветни моливи, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Нови знания
Разглеждат се илюстрациите на молив, микадо и
сламки за сок. Коментира се формата и дължината им.
Установява се, че всички предмети имат начало и край.
Новото знание за отсечка се дава чрез беседа върху
сюжетната рисунка с жабата, заека и тигърчето. Коментират се дължините на 1 скок за всяко от трите животни
и тяхното графично изображение. Учителят отбелязва,
че скокът на всяко животно е представен с отсечка и
трите отсечки са с различна дължина. Обяснява, че отсечка наричаме тази част от правата линия, която има
два края. Краищата се отбелязват с точки или с къси
отсечки. Разглеждат се чертежите вдясно от сюжетната
рисунка. Учениците трябва да запомнят, че правата линия не е ограничена, а отсечката има два края.
Зад. 1. Учениците откриват отсечки сред предложените геометрични фигури.
Зад. 2. Учениците свързват по пунктира без чертожна линия и се получава отсечка, илюстрираща изминаване на разстояние от животни.
Зад. 3. Върху квадратна мрежа без чертожна линия се свързват точките с еднакъв цвят до получаване
на 6 отсечки.
В зад. 4. е необходимо учениците да преброят отсечките и да запишат броя им съответно под всяка от
четирите начупени линии.
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Учениците: ● разпознават геометричната фигура отсечка
● чертаят отсечка, като свързват точки
● броят отсечки

II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 съдържа 3 стилизирани картини с начертани пунктири. Учениците рисуват отсечки, следвайки
пунктира. Подходяща е за домашна работа.
Зад. 2 се състои от две подзадачи в квадратни мрежи. При първата от тях е необходимо учениците да
свържат еднаквите по цвят точки до получаване на
съответен цвят отсечка, рисувайки по пунктира. При
втората също се свързват точки до получаване на отсечки и се получават букви, образуващи собствени
имена. Могат да се изпълнят по време на урока или да
се оставят за домашна работа. При наличие на интерес от страна на учениците може да се възложи всеки
от тях да подготви подобен модел на собственото си
име върху лист от работната тетрадка по математика
за първи клас.

Урок 45
ИЗМЕРВАНЕ. САНТИМЕТЪР

Измерване. Сантиметър

45

1 см

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Усвояване от учениците на мерната единица за дължина сантиметър
и на нейното означение (см), измерване дължина на
отсечка в сантиметри и формиране на умения за чертане на отсечка.
Задачи
1. Запознаване на учениците с нестандартни средства за измерване – педя, крачка.
2. Разглеждане на моделите на шивашки метър,
рулетка и сгъваем метър, коментар с учениците за
приложението им.
3. Запознаване с чертожна линия със сантиметрови деления, както и усвояване на алгоритъма за
правилно измерване на дължини на отсечки в сантиметри.
4. Усвояване на техниката за чертане на отсечка
по дадено начало и дължина в сантиметри.
5. Събиране на числа, именувани със сантиметри.
Методи на преподаване и учене – беседа, демонстрация, наблюдение.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, молив, линия, цветни моливи, е-учебник,
фигури от тетрадка № 3.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Замисълът на първата сюжетна картина е учениците да се запознаят с човешката педя като нестандартно средство за измерване на дължината на
предмети. Необходимо е да се коментира картината
и учениците да направят практически упражнения за
измерване с педя. Втората картина представя крачката като средство за измерване на разстояние. Отново
се коментира картината, след което се правят практически измервания с крачка. Коментират се с учениците и други нестандартни средства за измерване
на дължини/разстояния, като се използват части от
човешкото тяло или познати предмети.
След това учителят обяснява, че съществува утвърдена единица мярка за измерване на дължини на отсечки
– сантиметър. Коментират се шивашкият метър, рулетката и сгъваемият метър, както и тяхното приложение.
Формира се понятието сантиметър, въвежда се съкратеният запис – 1 см. Учениците се запознават с
чертожната линия, като се акцентира върху алгоритъма за измерване на отсечки. Изтъква се, че измерването започва от делението 0 на линията. Коментират се дадените вляво отсечки от 1 см, както и тази с
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Учениците: ● се запознават с мерната единица за дължина сантиметър и със съкратения ѝ запис
● измерват с чертожна линийка
● събират именувани числа
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дължина 3 см. Необходимо е учениците да преценят
дължината на отсечка и да я запишат в празното квадратче под нея. Прави се извод, че отсечките са с различни дължини. Трябва учениците да се запознаят с
чертането на отсечка, като разполагат правилно двете
си ръце, чертожната линия и молива. За целта се коментират предложената илюстрация вдясно и се правят опити от учениците за прилагане на коментираната техника на чертане. След това те самостоятелно
измерват дължината на кламера и я записват.
Зад. 1. Учениците измерват дължините на отсечки
в сантиметри, като ги записват на определените места
и чертаят отсечки по дадени начало и дължина.
Зад. 2. Дадените отсечки се измерват и се намира сборът на именуваните числа. В урока могат да се използват
и материали от учебна тетрадка № 3, като се измерват
дължините на страните на правоъгълници, квадрати и
триъгълници. Поставените задачи могат да се изпълняват индивидуално, групово или като работа в екип.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. е предназначена за затвърдяване на техниката на измерване дължините на предметите. Обръща
се внимание, че правилен е вторият начин и се коментира какви грешки са допуснати в първия и третия.
Задачата се решава в рамките на урока.
Зад. 2. Включва работа по измерване дължините
на отсечки в сантиметри, записването им и чертане
на отсечки по дадено начало и дължина. Подходяща
за домашна работа.
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Урок 46
УПРАЖНЕНИЕ

46

Упражнение

1.

см

Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят
знанията за отсечка и уменията за измерване и чертане на отсечка в сантиметри.

см
см

Задачи
1. Да се измерват в сантиметри дължините на реални предмети от ежедневието на учениците.
2. Да се събират и изваждат именувани числа за
дължина в сантиметри и да се работи върху неравенства, съдържащи сравняване на сборове на именувани числа с именувани числа.
3. Да се измерват в сантиметри и да се чертаят отсечки по дадено начало и дължина в сантиметри.

см

Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Изисква се учениците да измерят в сантиметри дължината/височината на дадените изображения на предмети. Дейността по измерването е улеснена от помощните линии. Необходимо е да се измери
точно дължината/височината на всеки предмет и да се
запише на обозначеното място.
В зад. 2 се намират сборове и разлики на прости
именувани числа. Включени са и две неравенства.
Зад. 3 съдържа примери за чертане на отсечки по
дадено начало и дължина в сантиметри.
В зад. 4 са предложени две верижки от събиране и
изваждане на числата до 10, като се следва посоката
на стрелките. При втората верижка изпълнението на
указаните действия започва от дясно наляво. Задачата може да се остави за домашна работа.
В урока могат да се използват материали от учебна тетрадка № 3, като се измерват дължините на
страните на правоъгълници, квадрати и триъгълници.
Поставените задачи могат да се изпълняват индивидуално, групово или като работа в екип.
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Методи на преподаване и учене – наблюдение,
демонстрация, обяснение
Учебно-методически ресурси – чертожна линия,
учебник, учебна тетрадка, молив, е-учебник, фигури
от тетрадка № 3
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Учениците: ● измерват дължините на реални обекти
● събират и изваждат именувани числа
● чертаят отсечка по дадена дължина

II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. Измерване на дължината на изобразените
предмети в сантиметри. Може да се работи в клас или
да се остави за домашна работа.
Зад. 2. Пресмятане на сборове и разлики на именувани числа и намиране на неизвестен компонент
при събиране и изваждане на именувани числа. Подходяща за домашна работа.

Урок 47
ЧИСЛАТА ОТ 11 ДО 20
Вид на урока – нови знания.

47

Числата от 11 до 20

10 eд.

1 дес.

10 eдиници
10 eд.

10 eд. = 1 дес.

1 десетица
1 дес.

Дидактическа цел на урока: Да се формират понятия за двуцифрените числа от 11 до 20.
Задачи
1. Да се усвоят понятията единица, десетица, едноцифрено число, двуцифрено число, както и връзката
10 ед. = 1 дес.
2. Да се усвои и прилага принципът за изграждане
на редицата на естествените числа.
3. Да се четат и записват с цифри числата от 11
до 20.
4. Да се брои до 20 в прав и в обратен ред.
5. Да се сравняват по големина числата до 20.
6. Да се представят числата от 11 до 20 като сбор
от разредните им единици.
Методи на преподаване и учене – беседа, демонстрация, анализ, синтез, сравнение, обобщение.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, класно и индивидуални сметала, пръчици,
модели на монети от 1 лв. и банкноти от 10 и 20 лв.
(от тетрадка № 3).
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Целесъобразно е да се започне с пръчици, които да
се преброяват, и като се отброят 10 единични пръчици
да се образува снопче от тях. Достига се до състава на
десетицата като сбор от 10 единици. Същото знание
се онагледява чрез 10 монети по 1 лв. и банкнотата от
10 лв. Въвежда се записът 10 ед. = 1 дес. Оранжевият правоъгълник илюстрира 1 десетица, а по-малкият
син провоъгълник – 1 единица. Чрез беседа с учениците се установява, че числото 11 се образува, като
към десетицата се прибави 1 единица, числото 12 се
образува, като към десетицата се прибавят 2 единици
и т.н. Свързва се образуването на всяко двуцифрено
число с наименованието му: единадесет, дванадесет и
т.н. Обръща се внимание, че наименованието на всяко
двуцифрено число се образува, като най-напред се изговарят единиците „над“ десетицата, а след това „десет“. Например: пет-на-десет. Проследяват се числата
до 20. Установява се, че всяко число след 10 се образува от предходното, като се прибави 1. Задължително се коментира числото 20 като сбор от 2 десетици. В
този момент е добре да се сравнят по големина устно
няколко числа от 10 до 20 и да се брои в прав и в обратен ред от 10 до 20, както и от 1 до 20.
Целта на зад. 1 е да се затвърдят понятията еди-
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Учениците: ● се запознават с числата от 11 до 20
● намират мястото им в редицата на числата
● сравняват двуцифрени числа до 20
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ница и десетица за числата от 10 до 20. Разглежда се
моделът на всяко число (пръчиците), коментира се
колко десетици и колко единици съдържа, записват
се на определените места и се чете отново числото.
Под задача 1 е начертана числовата ос за числата от
0 до 20, която илюстрира принципа за образуване на
редицата на естествените числа. Учениците трябва
да допишат „+1“ по посочения начин за всички числа
до 20. Може да се изисква устно да се сравняват по
големина числа: едноцифрени, двуцифрени с едноцифрени и двуцифрени с двуцифрени.
Зад. 2 включва сравняване по големина на едноцифрени с двуцифрени числа и на двуцифрени с двуцифрени числа до 20.
В урока могат да се използват модели на банкноти,
на монети, блокчета за единици, блокче за десетица.
Поставените задачи могат да се изпълняват индивидуално, групово или като работа в екип.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. Представяне на няколко числа от 11 до 20
като сбор от редните им единици: десетица/и и единици. Подходяща е за урочната работа след зад. 1 от
учебника.
Зад. 2. Сравняване по големина на дадените едноцифрени и двуцифрени числа. Подреждане в последователност според знака за сравнение. Подходяща е за
домашна работа.
Зад. 3. Свързване на числата последователно до
получаване на фигура. Получава се камила. Подходяща за домашна работа.
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Урок 48
УПРАЖНЕНИЕ

48

Упражнение

1.

Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят
знанията на учениците за числата от 11 до 20.
2. 1 дес. + 1 ед. = 11

Задачи
1. Да се затвърдят и приложат знанията за количественото и за редното значение на числата от 11
до 20.
2. Да се затвърдят и приложат знанията за представяне на числата от 11 до 20 като сбор от десетица/и и единици.
3. Да се сравняват именувани числа. Да се събира
и изважда с тях, като се прибавя 1 или се изважда 1.
4. Да се измерват отсечки в сантиметри и да се
записва резултатът. Да се чертаят отсечки по дадено
начало и дължина в сантиметри.
5. Да се решават прости текстови задачи от събиране.
Методи на преподаване и учене – беседа, анализ, упражнение
Учебно-методически ресурси – чертожна линия,
учебник, учебна тетрадка, е-учебник, фигури от Тет
радка № 3.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
В зад. 1 се изисква да се попълнят липсващите
числа, като се приложат знания за редното значение
на числата.
Зад. 2 цели да се запишат двуцифрените числа до
20 като сбор от разредните им единици – десетица/и
и единици.
Зад. 3 е предвидена за сравняване на прости именувани числа по големина.
Зад. 4 съдържа примери за намиране на резултат
от събирането и изваждането на именувани числа, а
също и за откриване на липсващ компонент при събиране и изваждане.
В зад. 4 е необходимо учениците да измерят дължината на отсечка в сантиметри с чертожна линия и
да запишат резултата от измерването, да начертаят
друга отсечка по дадени начало и дължина.
В урока могат да се използват материали от учебна тетрадка № 3: правоъгълници, квадрати, триъгълници. За тези геометрични фигури могат да се поставят задачи на учениците, свързани с измерване дължините на страните им. Подходящо е използването
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Учениците: ● откриват пропуснати числа в редицата на числата
● сравняват, събират и изваждат именувани числа
● измерват и чертаят отсечка

на моделите на банкноти и монети за затвърдяване на
състава на двуцифрените числа до 20.
Поставените задачи могат да се изпълняват индивидуално, групово или като работа в екип.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 е свързана с числата от 11 до 20 като сбор
от разредните им единици. Подходяща за домашна
работа.
Зад. 2. Намиране на неизвестен компонент при събиране и изваждане на числата до 20, а също и при
действия с именувани числа. Подходяща е и за урочната работа, и за домашна работа.
Зад. 3. Текстова задача от събиране. Може да се
включи в урочната работа след зад. 5.

Урок 49
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ
10 + 6, 13 – 3

Събиране и изваждане 10 + 6, 13 − 3
1.

13 =

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка, класно сметало, индивидуални сметала,
пръчици, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Целта на зад. 1 е да се актуализират знанията на
учениците, необходими за възприемане на новите
знания. Изисква се да се запише съставът на няколко
двуцифрени числа като сбор от десетица и единици.
Запознаването с новите случаи от събиране и изваждане е препоръчително да започне със случаите
от вида 10 + 6, 6 + 10. Прибавянето към десетицата
на единици и прибавянето към единици на десетица е
добре да се илюстрира с помощта на класното и индивидуалните сметала. Случаите от вида 13 – 3, 13
– 10 е уместно да се онагледят чрез използване на
пръчици, както е показано в схемите. Съществено е
учениците да разберат, че когато от двуцифрено число се изваждат единиците му, се получава десетица, а
когато се изважда десетицата, се получават единиците му (при посочените случаи).
Следват новите знания за наименованията на компонентите при действие събиране – събираемо, събираемо, сбор. Заради поредността на усвояване на
буквите термините са в син цвят с цел да се възпри-

16 =
дес. +

дес. +

ед.

ед.

10 + 6 = 16

6 + 10 = 16

→

Дидактическа цел на урока: Да се усвоят от
учениците случаите от вида 10 + 6, 6 + 10, 13 – 3, 13
– 10, както и наименованията на компонентите и резултата при действието събиране – събираемо, сбор.

Методи на преподаване и учене – беседа, демонстрация, анализ.

ед.
19 =

Вид на урока – нови знания

Задачи
1. Актуализация на знанията за представяне на
числата от 11 до 20 като сбор от десетица/и и единици.
2. Усвояване на новите случаи от събиране и изваждане с помощта на манипулативни действия.
3. Съзнателно усвояване на наименованията на
компонентите и резултата при действие събиране.
4. Затвърдяване на знанията за взаимообратимостта на действията събиране и изваждане.
5. Работа върху откриване на липсващи компоненти при действията събиране и изваждане.
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Учениците: ● се запознават с компонентите на действие събиране
● събират и изваждат до 20 без преминаване
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емат като картинка. Необходимо е да се уточни, че
сбор е както резултатът от събирането на две събираеми, така и двете събираеми, свързани чрез знака
за събиране.
Следващите задачи изискват приложение на новите знания.
В зад. 2 са включени случаи от събиране и изваждане, като примерите са подбрани така, че се създава
възможност учениците да видят връзката между двете взаимнообратни аритметични действия.
Зад. 3. е представена в табличен вид и е предвидена за затвърдяване на наименованията на компонентите при действието събиране, както и за попълване
на липсващи сборове или събираеми.
Зад. 4. Необходимо е учениците да попълнят
липсващите компоненти при събиране и изваждане.
Включени са примери от новите знания. Трябва да се
обърне внимание на примерите, при които резултатът
от действието е изнесен вляво от знака за равенство.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. Може да се работи в рамките на урока при
първично затвърдяване на новите знания след зад. 4
от урока. Обръща се внимание на взаимнообратимостта на събирането и изваждането.
Зад. 2 включва примери от събиране и изваждане
и е подходяща за домашна работа.
Зад. 3 е за дорисуване и оцветяване и е подходяща
за домашна работа.
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Урок 50
УПРАЖНЕНИЕ

50

Упражнение

1.

17 16
18 −10 14

Вид на урока – упражнение

2. 10 + 4 =

Зад. 1 е предвидена за устно смятане. Чрез събирането и изваждането в двете мълчанки се затвърдяват случаите от вида 13 – 10, 10 + 6.
Зад. 2 се изпълнява писмено и целта ѝ е да се затвърдят алгоритмите за събиране и изваждане.
Зад. 3 Включва действията събиране и изваждане
и е от тип верижка.
Зад. 4 изисква подреждането по големина на 12
числа – едноцифрени и двуцифрени. Затвърдяват се
знанията на учениците за едноцифрените и двуцифрените числа до 20, за мястото им в редицата на естествените числа. Задачата може да бъде дадена за
домашна работа.
При работа върху зад. 5 се затвърдяват уменията
на учениците за чертане на отсечка по дадени начало
и дължина. Може да се остави за домашна работа.
Зад. 6 е предвидена за работа върху сюжетна
илюстрация. С предложените банкноти и монети
учениците трябва да комплектоват цената на всеки
от трите подаръка. Препоръчително е да се изчерпят
всички възможни варианти за образуване на цените
на трите подаръка според изучените случаи от събиране: 19 лв. = 10 лв. + 5 лв. + 2 лв. + 2 лв., 19 лв. = 10
лв. + 5 лв. + 2 лв. + 1 лв. + 1 лв. Може да се използват
моделите на банкноти и монети от учебна тетрадка
№ 3.
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20, 8, 11, 2, 10, 17, 18, 4, 9, 19, 3, 12.

5.

13 см

6.
10 лв.

Методи на преподаване и учене – обобщение,
анализ, синтез

І. Насоки за работа в учебника

7 + 10 =

14 − 4 =

Задачи
1. Устно смятане при новоизучените случаи.
2. Подреждане по големина на числата до 20.
3. Затвърдяване на уменията за чертане на осечки.
4. Работа върху текстови задачи по сюжетна картина.
5. Решаване на задача тип шифър.
6. Работа с именувани числа за стойност.

Насоки за организиране на учебната среда

5

19 13

Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят знанията за случаите от вида: 10 + 6, 6 + 10, 13 – 3, 13
– 10; да се затвърдят знанията за наименованията на
компонентите и за резултата при действието събиране.

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, чертожна линия, молив, модели на монети и
банкноти от Учебна тетрадка № 3, е-учебник

4

9 10+ 8

19 лв.
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14 лв.

Учениците: ● събират и изваждат устно и писмено
● подреждат числата от най-малкото към най-голямото
● съставят и решават текстова задача

II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 е подходяща за домашна работа.
Зад. 2 е препоръчително да се решава в рамките
на урока след зад. 3. Учителят изяснява алгоритъма
за работа при този вид задачи. На всеки пример от
събиране и изваждане съответства буква. Извършват
се пресмятанията и буквите се подреждат в таблицата според резултата. Прочита се думата. Получава се
ПОНИ.
Зад. 3 също е добре да се включи в урочната работа след зад. 6. Работи се с моделите на банкноти и
монети от учебна тетрадка № 3.

Урок 51
ПРАВОЪГЪЛНИК

51

Правоъгълник

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Запознаване с геометричната фигура правоъгълник.
Задачи
1. Откриване на правоъгълници сред други геометрични фигури.
2. Измерване дължините на страните на право
ъгълници, записване на дължините.
3. Чертане на правоъгълници в квадратна мрежа.
4. Преброяване на правоъгълници в по-сложна
геометрична фигура.
5. Събиране и изваждане с именувани числа за
дължина, сравняване на сборове и разлики на именувани числа с именувани числа.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, чертожна линия, молив, фигури от тетрадка
№3
Методи на преподаване и учене – беседа, демонстрация, анализ, синтез
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Като подготовка за усвояване на новото знание се
провежда беседа с учениците върху сюжетната илюстрация. Коментира се от какви елементи са изградени
жилищните сгради.
Следва запознаването с геометричната фигура
правоъгълник. Вниманието на учениците се насочва
към броя и вида на страните, както и към броя и вида
на върховете. Правоъгълникът има две равни дълги
страни и две равни къси страни. Страните са отсечки. Правоъгълникът има четири върха. Върховете
са точки. Разглеждат се и се кометнират моделите на
правоъгълниците.
Зад. 1 изисква учениците да открият правоъгълниците сред дадените геометрични фигури в квадратна
мрежа и да ги оцветят.
Зад. 2 е предвидена за самостоятелна работа за
измерване дължините на страните на два провоъгълника в сантиметри и записването им на определените
места. Учениците трябва да достигнат отново до извода, че всеки правоъгълник има две равни дълги и
две равни къси страни.
Уменията на учениците за чертане на правоъгълник в квадратна мрежа се развиват при работа със
зад. 3. Необходимо е последователно изпълнение на
четирите стъпки от алгоритъма.

връх

страна

страна
връх

връх
страна

страна

връх

1.

2.

см

см
см

см

см

см

см

см
4.

3.

5.

10 см + 7 см

20 см

3 см + 10 см

4 см

15 см − 10 см

→

10 см + 3 см

Учениците: ● разпознават геометричната фигура правоъгълник, както и елементите ѝ
● измерват страни на правоъгълник
● чертаят в мрежа
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В зад. 4 се преброяват правоъгълници и се записва броят им. Правоъгълниците са 5 на брой.
Зад. 5 е предвидена за сравняване. Включена
е работа с именувани числа: сбор с число, число с
разлика, сбор със сбор според изучените случаи от
събиране и изваждане за числата до 20. Преди да се
постави знак за сравнение, е необходимо да се пресметнат сборовете и разликите.
В урока по преценка на учителя могат да се използват материали от учебна тетрадка № 3: да се
измерват дължините на страните на правоъгълници.
Организацията на работата може да е индивидуална,
групова или екипна.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 е подобна на зад. 1 от урока, но геометричните фигури не са в квадратна мрежа. Подходяща за
домашна работа.
Зад. 2 изисква да се измерят дължините на правоъгълника в сантиметри, да се запишат и да се начертае
правоъгълникът по пунктирните му страни.
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Урок 52
КОЛЕДА
И НОВА ГОДИНА

52

Коледа и Нова година
+ 10 =

1.

3+4=

−9=

−6=
+2=

10 + 4

+7=

0→ A

Вид на урока – упражнение

7 + 10
9→ Л

19 − 10
17 → О

12 − 10

5 + 10

2→ Е

15 → Д

3−3
14 → К

2.

Дидактическа цел на урока: Учениците да приложат усвоените знания за числата до 20,
като работят с тематично ориентирани задачи.

4.

10 + 3

Задачи
1. Приложение на знанията за
събиране и изваждане без преминаване до 20.
2. Усъвършенстване на уменията на учениците за решаване
на задачи за сравняване на изрази.
3. Решаване на задача тип шифър.
4. Преброяване на геометрични фигури от даден
вид в стилизирана рисунка.
5. Откриване на закономерност в редица от фигури и довършване на редицата.
6. Развиване на уменията за пространствена ориентация при решаване на задача тип движение по
маршрут върху квадратна мрежа.
10 + 5

4 – успех
7 – щастие
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16 − 6

14 − 10

17 − 10

9 + 10

10 – здраве
13 – късмет

Учениците решават задачи от изучения материал.

Методи на преподаване и учене – беседа, наблюдение
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, цветни моливи, флумастери, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Урокът е тематичен и включва задачи, чието съдържание е свързано с посрещането на Коледа и
Нова година.
Зад. 1 е от тип верижка, включва примери от събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване
на десетицата.
Зад. 2 е илюстрирана с традиционната за всяко
българско семейство баница с късмети. Всеки член
от семейството достига до късметчето, решавайки
примерите от събиране и изваждане. Учениците му
помагат за решаването на примерите.
Зад. 3 е от тип шифър. Отново се решават примери от събиране и изваждане на числа до 20, без преминаване на десетицата. Отговорите на примерите са
свързани с определена буква от българската азбука
(не отговарят на реда им в азбуката). След правилно
решаване на примерите се получава КОЛЕДА.
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3.

− 10 =

10 + 7

2 + 10

15 − 10

12 − 10

14 − 4

17 − 7

10 + 7

18 − 8

10 + 6

6 + 10

15 − 5

10 + 2

5.

→
→
→

6.

15 – знание
19 – радост
61

Зад. 4 предвижда сравняване на изрази. Сравняват
се сбор със сбор, разлика с разлика и сбор с разлика.
Снежният човек в зад. 5 е свързан с преброяване
на триъгълници, кръгове и правоъгълници, които са
част от него на рисунката: триъгълници – 5, кръгове
– 4, правоъгълници – 2.
Зад. 6 съдържа редица от коледни символи и е необходимо учениците да проследят закономерността
на подредбата им. След това трябва да нарисуват и
оцветят. Задачата е от типа сериации.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 и зад. 2 са подходящи за домашна работа.
Зад. 3. Учителят дава указания на учениците за
движение по маршрут, определен със стрелки, показващи посоката.

Урок 53
УПРАЖНЕНИЕ

53
1.

2 + 10

5

В зад. 1 се извършват пресмятанията за всеки пример и се свързват с отговора върху част от числовата
ос.
При работа върху зад. 2 се затвърдяват и прилагат знанията и уменията на учениците да измерват с
помощта на чертожна линия дължините на страните
на геометричини фигури. Включени са квадрат, равностранен триъгълник и правоъгълник. След успешно извършено измерване дължините на страните на
геометричните фигури се записват на определените
за това места. Необходимо е при проверката учителят да обърне внимание на учениците върху получените резултати за дължините на страните при трите
геометрични фигури.
Зад. 3 е предвидена за пресмятане с именувани
числа. Необходимо е учениците да пресметнат сборовете и разликите на именувани числа, свързани с
мерната единица за дължина сантиметър. Може да се
насочи вниманието на учениците, че резултатът от
извършването на събиране и изваждане на именувани числа също е именувано число.
Зад. 4 предоставя възможност да се работи за съставяне в устна форма на текстови задачи по илюстрация. Съставят се, обсъждат се и се записва решението на задачи според цените на двата предмета и
наличната банкнота от 10 лв. Например: 6 лв. + 4 лв.
= 10 лв.; 10 лв. – 4 лв. = 6 лв.; 10 лв. – 6 лв. = 4 лв.

8

9

19 − 9
10 + 4

10

11

12

10 + 5
13

14

15

см
см

16
см

см
см

см
см

см
см

см
3.

9 см + 10 см =

см

13 см − 10 см =

18 см − 8 см =

см

10 см + 8 см =

13 см − 3 см =

см

12 см − 10 см =

4.

Методи на преподаване и учене – упражнение,
анализ, синтез

І. Насоки за работа в учебника

7

18 − 10

см

2.

Задачи
1. Измерване дължини на страни на геометрични
фигури в сантиметри.
2. Събиране и изваждане на именувани числа.
Сравняване на сборове и разлики.
3. Съставяне и решаване на текстови задачи по
илюстрация.
4. Работа върху редица от фигури.

Насоки за организиране на учебната среда

16 − 6

15 − 5
6

10 + 3
10 + 6

19 − 10

Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят
знанията за събиране и изваждане от вида 10 + 6,
6 + 10, 13 – 3, 13 – 10 и знанията за правоъгълник.

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, чертожна линия, молив, цветни моливи, флумастери, фигури, е-учебник, фигури от тетрадка № 3

16 − 10

15 − 10
17 − 7

Вид на урока – упражнение

+
−

Упражнение
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6 лв.

см
см
см

4 лв.

Учениците решават задачи с изучените числа.

В урока по преценка на учителя могат да се използват материали от учебна тетрадка № 3: да се
измерват дължините на страните на правоъгълници,
квадрати и триъгълници. При задача 4 могат да се
ползват моделите на банкноти и монети. Организацията на работата може да е индивидуална, групова,
или екипна.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 е препоръчително да се изпълни в рамките
на урока след задача 1. Необходимо е да се прецени
кой знак да се постави на определеното място. При
всички примери знакът за равенство предхожда резултата.
Зад. 2 е за преброяване на кръгове – 2, триъгълници – 2, и четириъгълници – 5. По преценка на учителя
може да се работи в урока или да се остави за домашна работа.
В зад. 3 учениците проследяват закономерност в
редица от фигури. За да довършат редицата, трябва
да се дорисуват и оцветят коледна топка, елха, подарък. Подходяща за домашна работа.
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Урок 54
УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока – упражнение

+
−
1.

10 + 2

12

6 + 10

15

20

10 + 7

13 − 3

11

14 − 4

10

5

19 − 10

18 − 10

7

20 − 10

9

4

15 − 5

2.

Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
приложат знанията за събиране и изваждане от вида
10 + 6, 6 + 10, 13 – 3, 13 – 10 и знанията за право
ъгълник.
Задачи
1. Сравняване на сбор с число, число със сбор,
разлика с число и число с разлика.
2. Работа с квадратна мрежа – измерване дължините на страните на правоъгълници в сантиметри и
начертаване.
3. Работа върху текстова задача от събиране.

54

Упражнение

10 + 5

2

12 − 10

4

10 + 8

10

9 + 10

15

18

19

14 − 10

16 − 6

3.

см
см
см

см

см

см

см

Методи на преподаване и учене – упражнение,
анализ
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, чертожна линия, молив, е-учебник, фигури
от тетрадка № 3
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
В зад. 1 се извършва сравняване на сбор с число,
разлика с число, число със сбор и на число с разлика.
Преди да се постави знакът за сравняване, е необходимо да се пресметнат сборовете и разликите.
Зад. 2 е предвидена за затвърдяване и приложение на знанията за събиране и изваждане. Решават се
примерите от събиране и изваждане и отговорите се
свързват със съответния номер подарък.
Зад. 3 е предвидена като продължение на работата в квадратна мрежа с квадратчета с дължина на
страните 1 см. За двата включени правоъгълника е
необходимо да се запишат дължините на страните в
сантиметри, като се ползват деленията в квадратната мрежа. Следваща задача е да се начертаят право
ъгълниците. Чрез целенасочени въпроси от страна на
учителя се обобщават съществените признаци на гео
метричната фигура правоъгълник.
Зад. 4 е текстова задача от събиране. Коментират
се с учениците числовите данни от условието на задачата и какво се търси. Установява се кое аритметично
действие ще се използва. Решението на задачата се
записва в определеното за това място под задачата.
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см
4.

Леа има 6

, а Мони – 10

+

. Леа и Мони –

.

=
63

В урока, по преценка на учителя, могат да се използват материали от учебна тетрадка № 3: да се
измерват дължините на страните на правоъгълници,
квадрати и триъгълници. Организацията на работата
може да е индивидуална, групова или екипна.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 и 2 са подходящи за домашна работа.

Урок 55
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ
12 + 3, 15 – 3

55

Събиране и изваждане 12 + 3, 15 − 3
2

1.

+3

+4

+7

+1

− 10

12 + 3 = 15

Вид на урока – нови знания

→

Дидактическа цел на урока: Да се усвоят случаите за събиране и изваждане от вида 12 + 3, 3 + 12,
15 – 3, 15 – 12.
Задачи
1. Актуализиране на знанията за събиране и изваждане на числата до 10.
2. Актуализиране на знанията за представяне на
двуцифрените числа като сбор от редните им единици.
3. Запознаване с новите случаи от събиране и изваждане за числата до 20 на нагледно-практическа
основа чрез включване на манипулативни действия.
4. Съставяне на текстова задача по илюстрация,
решаване на задачата и записване на решението Ӱ.
5. Решаване на задача, интегрираща знанията по
математика и роден край.
6. Сравняване на сбор с число, число със сбор,
разлика с число и число с разлика.
Методи на преподаване и учене – наблюдение,
демонстрация, анализ
Учебно-методически ресурси – класно и индивидуални сметала, пръчици, ламинирано приложение
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Актуализацията на знанията за събиране и изваждане на числата до 20 (от изучените случаи) се осъществява чрез решаването на зад. 1, тип верижка.
Следва запознаване с новите случаи от събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване на
десетицата: събиране на двуцифрено с едноцифрено
число 12 + 3, събиране на едноцифрено с двуцифрено
число 3 + 12, изваждане на едноцифрено от двуцифрено число 15 – 3 и изваждане на двуцифрено число
от двуцифрено число 15 – 12.
Новите знания е препоръчително да се онагледяват чрез класно и индивидуални сметала, работа с
пръчици и числова ос. Включва се задължително манипулативна дейност и от страна на учениците.
Случаите от вида 15 – 3, 15 – 12 е добре да се онагледят чрез действия с пръчици. Образува се снопче
от 10 пръчици, то моделира десетицата, до него се
нареждат още 5 пръчици и моделът на числото 15 е
готов. След това се отнемат 3 пръчици и остава сноп-

18 − 13 = ?

3

4

5

3 + 12 = 15

→

15 − 3 = 12

−3
6

−5

15 − 12 = 3

− 10

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18
− 13

13 + 5 = ?

5 + 13 = ?

18 − 13 = 5

18 − 5 = ?

18 − 15 = ?

10 + 3 + 5 = 18 5 + 3 + 10 = 18 10 + 8 − 5 = 13 8 + 10 − 10 − 5 = 3
13 + 5 = 18
2.

5 + 13 = 18

18 − 5 = 13

18 − 15 = 3

13 + 5 =

3 + 16 =

16 + 2 =

14 − 2 =

19 − 14 =

18 − 13 =

17 − 6 =

15 − 13 =
18 − 4 =

3.

лв. +
15 лв.
64

лв. =

лв.

3 лв.

Учениците: ● прибавят едноцифрено към двуцифрено число
● изваждат от двуцифрено число без заемане

чето с 10 пръчици и още 2 пръчици. Коментира се
с учениците колко десетици и единици съдържа числото 15 и колко единици съдържа числото 3, какво
извършваме и какво се получава. Уточнява се, че за
да пресметнем 15 – 3, от 5 пръчици отнехме 3, т.е.
действието се извършва само с единиците 15 – 3 = 12.
В учебника е предложено онагледяване на случая
18 – 13 с помощта на числовата ос. Коментира се с
учениците, като въпросите на учителя следват алгоритъма, зададен чрез сините стрелки на чертежа.
Зад. 2 е предвидена за приложение на усвоените
нови алгоритми за събиране и изваждане за числата
до 20.
В зад. 3 се работи по картина. Съставя се и се
решава текстова задача от събиране според цената
на двата предмета. Учителят насочва учениците към
данните в условието на задачата, към евентуалния
въпрос и към избора на аритметичното действие за
решението на задачата. Решението на задачата се записва в определеното за това място под задачата.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. Подходяща за урочна работа, както и за
домашна работа. Включва междупредметна връзка с
обучението по околен свят – храната на животните.
Зад. 2. Сравняване на число със сбор, сбор с число, разлика с число и число с разлика. По преценка на
учителя се работи в урока или се оставя за домашна
работа.
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Урок 56
УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят знанията за събиране и изваждане от вида 12 + 3, 3 + 12,
15 – 3, 15 – 12.
Задачи
1. Изучените случаи да се включат в задачи от
сравняване на сбор с число, число със сбор, разлика с число, число с разлика, сбор със сбор, разлика с
разлика, сбор с разлика, разлика със сбор.
2. Работа върху текстови задачи.
3. Практическа работа за приложение на знанията
за геометричните фигури квадрат и правоъгълник.

1.

0
а)

9+1=

4
15

16

19 –
6
12

10

б)

+8=

14

− 11 =
+6=9

−4=

11

2.

−

9

19

16

18

5

4

14

2

14
7

3.

11

10

12 + 7

18

1 + 15

17

6 + 11

17

16 − 2

12

5

18 − 7

12 + 3

14

15 − 3

13

16

11 + 6

4. Нели има 7
5.

, Мира има 10

13 см

19 − 5

15

. Нели и Мира –

14 см

.

15 см
11 см

13 см

6

12

4

Методи на преподаване и учене – наблюдение,
анализ, синтез
Учебно-методически ресурси – индивидуални
сметала, е-учебник

56

Упражнение

15 см

14 см

12 см
14 см

Учениците: ● упражняват изучените действия
● откриват подходящия плик за новогодишната картичка

15 см
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Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 се състои от две части, включващи затвърдяване и прилагане на новите случаи от събиране и
изваждане на числата до 20. Първата част представлява мълчанка и може да се изпълни групово или
индивидуално. Централното число е 19 и е сбор на
числата от двата сектора около централното число.
След изчерпване на включените примери могат да се
обсъдят геометричните фигури, съставящи мълчан
ката. Втората част е тип верижка.
Зад. 2 е представена в табличен вид. Изисква се
попълване за всеки отделен пример на липсващия
компонент при дадени два от тях.
Зад. 3 затвърдява знанията и уменията на учениците да сравняват сбор с число, разлика с число, число със сбор и число с разлика.
Зад. 4 е текстова задача от събиране. Учителят насочва учениците към данните в условието на задачата
и към подбора на аритметичното действие за правилно попълване на празните квадратчета.
Зад. 5 е предвидена за практическо приложение на
знанията за геометричните фигури правоъгълник и
квадрат. В рамките на проблемна ситуация, свързана
с настъпващите празници, е необходимо учениците
да преценят в кой от пликовете могат да поставят коледната картичка. Възможни са два верни отговора
– квадратен плик с размери 14 см и квадратен плик с
размери 15 см.
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Задачата провокира пространственото мислене на
учениците и е пропедевтична относно умения за работа с чертежи на реални обекти.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 и 2 са подходящи за домашна работа.
Зад. 3. Препоръчително е да се разгледа в урока с
акцент върху типичните грешки, които допускат учениците.
В зад. 4. Измерване дължини на отсечки и начертаването им може да се остави за домашна работа.

Урок 57
УПРАЖНЕНИЕ

57

Упражнение

1.

13

17

18

6

Вид на урока – упражнение

13 + 6

Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
приложат знанията за събиране и изваждане от вида
12 + 3, 3 + 12, 15 – 3, 15 – 12.

18 − 12
15 + 2

13 + 5

17 − 4
12 + 4

16 − 4

19 − 8

16

11
19

Задачи
1. Сравняване на сбор със сбор, разлика с разлика,
сбор с разлика.
2. Усъвършенстване на умения за измерване дължина на отсечка в сантиметри, чертане на отсечка по
дадено начало и дължина в сантиметри.
3. Работа с текстова задача.
4. Откриване на закономерност в логическа редица от фигури. Довършване на редицата.
5. Чертане на геометрични фигури в квадратна
мрежа при задача от вида шевица.

2.

13 + 4
17

3.

4.

12 + 6
<

18

12

13 + 6

6 + 12

11 + 9

12 + 7

14 + 4

14 − 4

18 − 6

18 − 4

19 − 4

17 − 5

16 − 3

13 + 3

13 − 12 =

3 + 12 =

17 − 3 =

16 − 14 =

13 + 5 =

18 − 5 =

3 см

5. Елена имала 15

см

. Дала на Ани 3

. Елена има

.

6.

Методи на преподаване и учене – наблюдение,
анализ, обобщение
Учебно-методически ресурси – чертожна линия,
молив, цветни моливи, флумастери
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 предвижда след правилно извършване на
събирането и изваждането отговорите на примерите
да се свържат със съответния номер до джудже.
В зад. 2 са включени случаи от сравняване на сбор
със сбор, разлика с разлика и сбор с разлика. Обсъжда се образецът. Учителят обяснява, че преди да се
запише знакът за сравняване, е необходимо да се пресметнат сборовете и разликите, т.е. да се достигне до
сравняване на число с число.
В зад. 3 се записват само резултатите от събирането и изваждането.
Затвърдяването и развитието на уменията за измерване дължините на отсечки в сантиметри, както
и чертането им с помощта на чертожна линия се осъществява чрез зад. 4. Работата върху текстови задачи
продължава чрез решаването на зад. 5. Тя е от изваждане. Учителят насочва учениците към данните в
условието на задачата, към избора на аритметичното
действие, необходимо за правилно решаване на задачата.
Зад. 6 включва логическа редица от фигури. Учителят провокира учениците за откриване на закономерността в подреждането на фигурите. Учениците
самостоятелно дорисуват и оцветяват липсващите
три елемента.
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За последната задача учениците продължават поредицата, като спазват редуването на предметите.

II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 и 2 са подходящи за домашна работа.
Зад. 3 включва изучени геометрични фигури.
Учителят дава указания как се работи с такъв вид
задачи. Може да се изпълни в рамките на урока или
да се остави за домашна работа.
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Урок 58
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ
16 + 4, 20 – 3

Събиране и изваждане 16 + 4, 20 − 3
1.

6+4=
10 − 4 =

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Да се овладеят от
учениците случаите за събиране и изваждане от вида
16 + 4, 4 + 16, 20 – 3, 20 – 13.
Задачи
1. Да се актуализират знанията на учениците за
сбор на две събираеми, равен на 10, и изваждане от
10 на едноцифрено число.
2. Да се актуализират знанията за представяне на
двуцифрено число като сбор от разредните му единици.
3. Работа върху задачи, включващи новото знание,
с акцент върху взаимообратимостта на събирането и
изваждането.
4. Събиране и изваждане на именувани числа с
мерните единици за дължина (см) и за стойност (лв.).
Сравняване на сбор на именувани числа с именувано
число и на разлика на именувани числа с именувано
число.
5. Решаване на текстова задача от изваждане.
6. Измерване дължини на страни на триъгълник
и квадрат като части от конструкция. Изграждане на
умения за чертането ѝ, следвайки опорните точки.
Учебно-методически ресурси – класно и индивидуални сметала, пръчици, цветни моливи, флумастери, чертожна линия, фигури от тетрадка № 3.
Методи на преподаване и учене – наблюдение,
демонстрация, анализ.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Със зад. 1 се актуализират знанията на учениците
за сбор на две събираеми, равен на 10, и за изваждане
на едноцифрено число от 10.
Следва запознаване с новите случаи от събиране
на двуцифрено с едноцифрено число и на едноциф
рено с двуцифрено при сбор, равен на 20, изваждане от 20 на едноцифрено число, изваждане от 20 на
двуцифрено число. Подходящи нагледни средства са
класното и индивидуалните сметала, пръчици, други
манипулативни материали по преценка на учителя,
числовата ос. Сметалата, ламинираната числова линия и пръчиците са особено полезни като манипулативен материал.
В зад. 2 са включени примери за приложение на
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7+3=

2+8=

10 − 7 =

6

7

→

−3
8

9

20 − 3 = 17
− 10

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
− 13

12 + 8 = ?

10 − 3 =

4 + 16 = 20

→
20 − 13 = ?

4+6=

10 − 2 =

16 + 4 = 20

58

8 + 12 = ?

20 − 13 = 7

20 − 6 = ?

20 − 11 = ?

10 + 2 + 8 = 20 8 + 2 + 10 = 20 10 + 10 − 6 = 14 10 + 10 − 10 − 1 = 9
12 + 8 = 20
2.

8 + 12 = 20

20 − 6 = 14

20 − 11 = 9

6 + 14 =

3 + 17 =

14 + 6 =

17 + 3 =

11 + 9 =

20 − 4 =

20 − 3 =

20 − 9 =

20 − 16 =

20 − 17 =

20 − 11 =

3. Дидо имал

. Купил

1 + 19 =

12 лв. . Останали му

лв.
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новото знание. Препоръчително е учителят да насочи
вниманието на учениците към взаимнообратимостта
на действията събиране и изваждане.
Чрез работата върху зад. 3 се цели да се развият
уменията на учениците за решаване на прости текстови задачи от изваждане. Коментират се данните,
изборът на аритметично действие и резултатът от извършването му.
По преценка на учителя могат да се ползват материали от учебна тетрадка № 3: геометрични фигури,
блокчета за десетици, блокчета за единици, банкноти
и монети.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 включва примери за поставяне на знаците +
и –. Обръща се внимание на мястото на резултата от
извършването на аритметичните действия, тук той е
вляво от знака за равенство. По преценка на учителя
тази задача се разглежда в урочната работа, но може
да се остави за домашна работа.
Зад. 2 – за домашна работа.
Зад. 3 може да се разгледа в урока след задача 3,
като учителят обясни всички дейности, които е необходимо да извършат учениците при измерване дължините на страните на триъгълника и на квадрата и
при чертането на конструкцията по опорните точки.

Урок 59
УПРАЖНЕНИЕ

59

Упражнение

1.

17

3

2

Вид на урока – упражнение

16 +
+ 12

Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
приложат знанията за събиране и изваждане от вида
16 + 4, 4 + 16, 20 – 3, 20 – 13.

І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 съдържа две задачи тип мълчанка. Могат
да се изпълняват устно индивидуално или групово.
Първата мълчанка включва случаи от събиране на
едноцифрено и двуцифрено число при сбор, равен на
20. Втората мълчанка включва изваждане от 20 на едноцифрено число и изваждане от 20 на двуцифрено
число.
При изпълнението на зад. 2 се изисква от учениците да преценят кое аритметично действие се извършва с числата вляво от знака за равенството, за да
се получи даденото число като резултат от него, и да
запишат съответно знаците + или –.
В зад. 3 е необходимо да се сравнят сбор със сбор,
сбор с разлика и разлика със сбор.
Работата с текстови задачи продължава чрез включената зад. 4. Тя е от изваждане и е необходимо учителят с подходящи въпроси да подпомогне учениците
да достигнат до избора на аритметичното действие,
за да отговорят правилно на описаната реална житейска ситуация. Отговорът се записва на определеното
за това място.
Със зад. 5 развиват уменията за измерване и чертане на отсечки в сантиметри.
Необходимо е учениците да измерят дължините
на страните на триъгълника в сантиметри с помощта

7
20 −

18

14 +

19

2. + или − ?

14

3 = 11

13

7 = 20

11

9 = 20

19

17 = 2

20

8 = 12

20

3 = 17

3. 16 + 4

4 + 16

15 + 5

20 − 5

20 − 12

18 + 2

14 + 5

7 + 13

20 − 6

20 − 9

4. Лора имала 20 лв. Дала 12 лв. за
5.

. Останала с

11 + 3
4+2
лв.

6.

20 − 9

см

Методи на преподаване и учене – упражнение,
анализ

Насоки за организиране на учебната среда

4

14

15 +

20

13 +

Задачи
1. Устно смятане при новоизучените случаи.
2. Усъвършенстване на уменията на учениците за
решаване на задачи от сравняване – израз с израз.
3. Затвърдяване на знанията и уменията на учениците за решаване на прости текстови задачи.
4. Усъвършенстване на уменията на учениците за
измерване дължини на отсечки в сантиметри и за чертане на отсечки.
5. Решаване на задача тип шифър.

Учебно-методически ресурси – чертожна линия,
молив, модели на монети и банкноти от учебна тетрадка № 3, е-учебник

11 +

см
см

10 + 5

20 − 8

20 − 15 18 − 17
И 11

1
5
12

Н 20
А 15

П

6

20 – 14

17 + 3
З

К
Р
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на чертожна линия, да ги запишат на определените за
това места. Изисква се и начертаване на триъгълника
пак с помощта на чертожна линия.
Зад. 6 е от тип шифър. На дадена буква съответства определено число (не съвпадат с реда на буквите
в българската азбука). Това число е отговорът на съответната задача, на чието място трябва да се постави буквата, за да се прочете шифърът. Получава се
ПРАЗНИК.
По преценка на учителя могат да се ползват материали от учебна тетрадка № 3: геометрични фигури,
блокчета за десетици, блокчета за единици, банкноти
и монети.
Учителят има възможност според установените
обучителни затруднения да поставя на учениците
групови или индивидуални задачи: да се моделират
с предмети случаи от събиране или изваждане, устно
да съставят и решават задачи, подобни на текстовата
задача в урока, като реално се манипулира с моделите
на банкноти и монети и др.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 и 2 по преценка на учителя са подходящи
за урочна и за домашна работа. При проверка на верността на изпълнението на задача 1 се обръща внимание на учениците на промяната на първото и второто
събираемо при постоянен сбор 20.
В зад. 2. се акцентира върху типични грешки.
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Урок 60
УПРАЖНЕНИЕ

1.

4

Задачи
1. Затвърдяване на знанията за естествените числа
до 20 – четене, писане, сравняване. Състав на едноцифрените и на двуцифрените числа.
2. Затвърдяване на знанията за сравняване на число със сбор, число с разлика, сбор със сбор, сбор с
разлика.
3. Проверка верността на пресмятанията в рамките на равенства и на неравенства.
4. Затвърдяване на знанията за изучените геометрични фигури.
Методи на преподаване и учене – наблюдение,
упражнение, анализ, синтез
Методи на преподаване и учене – от учебна тетрадка № 3 – танграм, модели на банкноти и монети,
е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
В зад. 1 са включени три едноцифрени и четири двуцифрени числа. Изисква се да се подредят по
големина според записните знаци за сравняване: от
най-малкото към най-голямото, а след това от най-голямото към най-малкото.
Зад. 2 съдържа примери от събиране и изваждане
без преминаване за числата до 20. Според това дали
се получава едноцифрено, или двуцифрено число
като отговор на всеки пример, учениците го свързват със съответния чувал: от 0 до 9, от 10 до 20. При
проверката на задачата се обобщават знанията за едноцифрени и двуцифрени числа.
В зад. 3 се изисква да се сравнят число със сбор,
сбор с число, число с разлика, сбор със сбор и сбор
с разлика. Припомня се на учениците алгоритъмът за
сравняване, като се отбелязва, че знак за сравняване поставяме, когато достигнем до сравняване на две
числа. В някои от примерите сборовете се състоят от
три равни събираеми, включен е вариант на сбор от
четири последователни едноцифрени числа.
Зад. 4 е с пропедевтичен характер. Тя подготвя
учениците за решаване на задачи с избираем отговор.
В таблицата са включени равенства и неравенства,
за които учениците трябва да определят дали са вер
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1

7

1< 4<

Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят
знанията на учениците за числата до 20, събиране и
изваждане на числата до 20 без преминаване.
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Упражнение
19

<

13

<

19 > 16 >

16

<

>

10

>

<
>

>

2.

2+3

8− 6
17 + 3

16 − 12

18 − 16

13 + 4
oт 0 до

9

20 − 6

19 − 19

oт 10 до 20

3.

9
2+2+2
5.

10 − 1
4+2

16

Да Не

11 + 9 = 20

10 + 5

3+3+3

9

18 + 2
1+2+3+4

20 − 2
10

6.



12 + 7 = 19
16 + 4 = 18
4 + 15 = 20
14 + 3 = 3 + 14
20 − 13 = 17
13 + 3 < 13 − 2
20 − 4 > 19 − 4
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ни, или неверни и да отбележат: да – вярно, или не
– невярно. Предварително, където е необходимо, се
пресмятат сборове или разлики. Задължително е да
се дадат указания от учителя и да се разгледа първият
пример.
В зад. 5 върху квадратна мрежа е разположен чертеж на сложна геометрична фигура. Учениците трябва да установят броя на кръговете, триъгълниците и
правоъгълниците, които я съставят. Кръгове – 3, триъгълници – 6, правоъгълници – 5.
По преценка на учителя в урока могат да се включат индивидуални или групови дейности, като се използват материалите от учебна тетрадка № 3. Подходящи за работа са танграмът и решаване на задачи.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 е свързана със състава на числата до 20 и
е добре да бъде предвидена в урока непосредствено
след задача 1.
Зад. 2 е подходяща за домашна работа.
Зад. 3. Откриване на 5 разлики, може да се включи
в урочната работа за бързо работещите ученици, или
да се остави за домашна работа.

Урок 61
УПРАЖНЕНИЕ
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Упражнение
7<8<9

1.

Вид на урока – упражнение
2.

Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят
знанията на учениците за числата до 20, за събиране
и изваждане на числата до 20 без преминаване.

Учебно-методически ресурси – чертожна линия,
молив, учебна тетрадка № 3 – танграм, модели на
банкноти и монети, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 включва примери от сравняване на числата
до 20. В двойните неравенства трябва да се попълнят
едно или две числа. Образецът е зададен за сравняване
на три последователни числа. Задачата трябва да бъде
изпълнена по образеца, но са възможни и други варианти, удовлетворяващи неравенствата. Например:
11 < 12 < 13 или 10 < 12 < 15. Тук образецът подсказва, че числата в неравенствата са последователни.
Знанията за едноцифрените числа като единици и
за двуцифрените числа като сбор от десетица/и и единици се затвърдяват и обобщават при решаването на
зад. 2. В третата колона на двете таблици трябва да се
запишат едноцифрени или двуцифрени числа според
състава им.
В зад. 3 са включени равенства, в които трябва
да се прецени къде и защо се записват знаците + и –,
означаващи събиране и изваждане. За да са изпълнени равенствата, е необходимо правилно да се изберат
знаците + и – във всеки отделен пример. Първо се
рашават трите примера за попълване на един знак за
аритметично действие, а след това шестте примера,
където е необходимо поставяне на два знака.

17 <

<

дес.

< 16

ед.

ед.

1

4

4

2

1

0

0

1

6

2

<
< 19 <

дес.

2

Задачи
1. Затвърдяване на знанията за сравняване на числата до 20.
2. Затвърдяване на знанията за представяне на
числата до 20 като сбор на разредните им единици.
3. Затвърдяване на знанията за сравняване на числа, число със сбор, число с разлика, сбор със сбор,
разлика с разлика, сбор с разлика.
4. Затвърдяване на знанията за работа с неравенства.
5. Затвърдяване знанията и развитие на уменията
за измерване дължина на отсечка в сантиметри и за
чертане на отсечка.
6. Усъвършенстване на уменията на учениците за
решаване на прости текстови задачи.
Методи на преподаване и учене – обяснение,
упражнение, анализ

< 12 <

8<9<

3. + или − ?
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14
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14 = 13
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14 = 6

10
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Например: 15 – 5 = 10, 14 + 5 = 5 + 14.
Зад. 4 и зад. 5 подпомагат затвърдяването и обобщаването на знанията и уменията на учениците за измерване дължините на отсечки в сантиметри и начертаване на отсечки с помощта на чертожна линия. Изисква се измерване дължините на отсечките, записване
на определените места и начертаване на отсечките.
Затвърдяване на уменията за работа с прости текстови задачи от събиране се предвижда със зад. 6.
Учителят насочва вниманието на учениците към дан
ните в условието на задачата, към подбора на аритметичното действие и към правилното попълване на
схемата на решението.
По преценка на учителя в урока могат да се включат индивидуални или групови дейности, като се използват материалите от учебна тетрадка № 3. Подходящи за работа са танграмът и моделите на банкноти
и монети съставяне и решаване на задачи.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. С предложените 7 примера според индивидуалните нужди на учениците се работи за затвърдяване и усъвършенстване на знанията, както и за коригиране на текущи пропуски в знанията.
Зад. 2 е подходяща за урочна работа. При проверката трябва да се обърне внимание на неравенствата,
при които е възможен повече от един верен отговор.
Зад. 3 за събиране и изваждане на именувани числа е подходяща за домашна работа.
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Урок 62
ВЕЧЕ ЗНАМ
Вид на урока – обобщение

1.

0

1

Методи на преподаване и учене – упражнение,
анализ, синтез
Учебно-методически ресурси – чертожна линия,
молив, учебна тетрадка № 3 – танграм, модели на
банкноти и монети, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е подходяща за фронтална работа. Учениците трябва да попълнят липсващите едноцифрени и
двуцифрени числа. Целта на задачата е да се обобщят
знанията им за подредбата на числата до 20 в редицата на естествените числа.
Затвърдяването, обобщаването и систематизирането на знанията и уменията на учениците за представяне на всяко число до 20 като сбор от разредните
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10

15

20

2.

3 ед.

Дидактическа цел на урока: Обобщаване и систематизиране на знанията по глобалните теми: „Числата от 11 до 20“ и „Събиране и изваждане на числата
до 20 без преминаване“.
Задачи
1. Обобщаване на знанията за мястото на едноцифрените и двуцифрените числа до 20 в редицата на
естествените числа.
2. Обобщаване и систематизиране на знанията за
представяне на числата до 20 като сбор на разредните
им единици.
3. Обобщаване на знанията за сравняване на числа, на число със сбор, на число с разлика, на сбор със
сбор, на разлика с разлика, на сбор с разлика.
4. Обобщаване и систематизиране на знанията и
уменията за събиране и изваждане на числата до 20
без преминаване.
5. Обобщаване на знанията за работа с неравенства.
6. Обобщаване и систематизиране на знанията за
събиране и изваждане на именувани числа за следните мерни единици: за дължина (см), за маса (кг) и за
стойност (ст. и лв.).
7. Обобщаване и систематизиране на знанията за
изучените геометрични фигури – триъгълник, квадрат, кръг, отсечка, правоъгълник. Обобщаване на
знанията и уменията за измерване дължина на отсечка в сантиметри и чертане на отсечка.
8. Усъвършенстване на уменията на учениците за
решаване на прости текстови задачи от събиране и
изваждане.
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Вече знам
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му единици се осъществява чрез работа върху зад. 2.
Свързват се числата с техния състав.
Зад. 3 включва примери от сравняване: число
с число, число със сбор, число с разлика, сбор със
сбор. Затвърдяват се и се обобщават знанията и уменията на учениците да сравняват числа, числа и изрази, изрази и изрази. Необходимо е учителят да обобщи алгоритъма за извършване на сравняването – знак
за сравнение се поставя само когато се достигне до
сравняване на число с число.
Чрез решаване на примерите в зад. 4 се обобщават знанията за извършване на събиране и изваждане
за числата до 20 без преминаване.
Със зад. 5 се обобщават и систематизират знанията и уменията на учениците за измерване в сантиметри на дължини на отсечки и за начертаването им с
помощта на чертожна линия.
Зад. 6 е текстова задача от събиране. Чрез нея се
затвърдяват, обобщават и систематизират знанията и
уменията на учениците за решаване на прости текстови задачи.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Следващият урок № 63 е предвиден като урок за
измерване, диагностика и оценка на постиженията на
учениците, затова по преценка на учителя в урока се
включват задачи, подготвящи учениците за предстоящото оценяване. Някои от предложените задачи могат да се решат в рамките на урока, а останалите да се
оставят за домашна работа.

Урок 63
МОГА ЛИ САМ?
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1 0
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8.

Симо има 12

Учебно-методически ресурси – чертожна линия,
молив, химикалка

Със зад. 1 се измерват знанията и уменията на
учениците за сравняване на едноцифрени числа, едноцифрени с двуцифрени числа и двуцифрени с двуцифрени числа. Всяко вярно сравняване се оценява с
1 т. Максимален брой – 4 т.
Зад. 2 измерва знанията на учениците за числата до
20 като сбор от разредните им единици. Всяко вярно написано число се оценява с 1 т. Максимален брой – 5 т.
Зад. 3 измерва знанията на учениците за правилно
събиране и изваждане за числата до 20 без преминаване.
Всяка вярно решена задача – 1 т. Максимален брой – 15 т.
Зад. 4 е предвидена за измерване на знанията на
учениците за откриване на липсващ компонент (събираемо, умаляемо, умалител) при събиране и изваждане
на числата до 20 без преминаване. Всеки вярно записан
компонент се оценява с 1 т. Максимален брой – 3 т.
Зад. 5 измерва знанията и уменията на учениците за
събиране и изваждане на именувани числа за маса (кг),
за стойност (лв. и ст.) без преминаване. Всяка вярно
решена задача се оценява с 1 т. Максимален брой – 4 т.
Зад. 6 измерва знанията и уменията на учениците
за измерване и чертане на отсечки в сантиметри, като
самостоятелна геометрична фигура и като част (страни) от друга геометрична фигура.
За отсечката: Вярно измерване и записване на
дължината се оценява с 1 т. Вярно начертаване – с
1 т. Максимален брой – 2 т.
За правоъгълника: Вярно измерване и записване
на дължините на страните се оценява с 1 т. Вярно

2

6 ед.

Дидактическа цел на урока: Да се измерят чрез
тест и да се оценят постиженията на учениците за
усвоеното учебно съдържание по следните глобални
теми: „Естествените числа от 1 до 5 и нула. Събиране
и изваждане на числата до 5“, „Числата от 6 до 10.
Събиране и изваждане на числата до 10“, „Числата
от 11 до 20“, „Събиране и изваждане на числата до 20
без преминаване“. Диагностиката е текуща. Формата
на изпълнение на теста е индивидуална. Време за изпълнение на теста – 35 мин.
В приложението, поместено в края 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.

І. Насоки за работа в учебника

8

2.

Вид на урока – междинно оценяване

Насоки за организиране на учебната среда

Мога ли сам?

Заедно са

и5
Общо

72

.

.
40

Учениците решават теста. Към всяка задача е дадена двойка сини квадратчета. В първото учителят
записва получените точки, а във второто е даден максималният брой точки за съответната задача.

начертаване с 1 т. Максимален брой – 2 т. Общо за
задача 6. максималният брой е 4 т.
Със зад. 7 се измерват знанията и уменията на
учениците за откриване на изучени геометрични фигури в рисунки на реални предмети: правоъгълници
– 4, триъгълници – 3, кръгове – 2. Вярно преброяване
на представителите за всяка геометрична фигура се
оценява с 1 т. Максимален брой точки – 3 т.
Зад. 8 е текстова задача и чрез нея се измерват
знанията и уменията на учениците за решаване на
прости текстови задачи. За вярно записан израз от
събиране и за решение на задачата 12 + 5 се дава 1 т.
За вярно пресмятане и записване на верен отговор 12
+ 5 = 17 – 1 т. Максимален брой – 2 т.
Общо за целия тест максимален брой – 40 т.
Скала за трансформация на постиженията от точки в равнища на качествена оценка:
Първо равнище: от 0 т. до 20 т. – ученикът има
сериозни пропуски.
Второ равнище: от 21 т. до 30 т. – ученикът се
справя добре, но може повече.
Трето равнище: от 31 т. до 40 т. – ученикът се
справя отлично!
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
В учебната тетрадка са включени 6 задачи, които
се разглеждат и решават по усмотрение на учителя.
Може да се дадат на учениците, които направят теста
бързо. За учениците със СОП в приложението предлагаме работен лист.
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Урок 64
УПРАЖНЕНИЕ

Учебно-методически ресурси – чертожна линия,
молив, цветни моливи, материали от учебна тетрадка
№ 3.

3
20 − 17 = 13

1. Открий и поправи:

Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Да се коментират
типични допускани грешки при работа с числата до 20
и събиране и изваждане без преминаване. Да се създадат условия за своевременното им отстраняване.
Урокът за поправка на теста следва след урока за
измерване, диагностика и оценка на постиженията
на учениците. В зависимост от установените от всеки учител типични грешки на учениците при проверката и оценяването на постиженията им при работа
с теста съдържанието на този урок е строго индивидуално. Предлага се урок, в който са взети предвид
типични грешки, допускани от ученици в усвояването на знанията за посочените дялове от учебното
съдържание.
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Упражнение

19 − 6 = 3

17 − 3 = 4

20 − 8 = 2

20 − 9 = 1

19 − 16 = 13

17 − 13 = 14

20 − 18 = 12

20 − 19 = 11

2.

5 =

− 3

13 = 16 −

14 =

− 3

9 =

− 10

3.
см
см

см
см

см

см
см

4. В езерото имало 20 лебеда. Отлетели 12. Останали

Емил:
20 − 12 = 8

.

Катя:
20 − 12 = 18

За последната задача учениците трябва да преценят кой е решил правилно задачата.
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Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 включва пресмятане на разлики за четири
двойки примери. Изисква се да се пресметнат разликите и да се поправят допуснатите грешки по показан
образец. Всяка от двойките примери съдържа варианти за изваждане от двуцифрено на едноцифрено число и изваждане от двуцифрено на двуцифрено число.
Например: 19 – 6 = 3 и 19 – 16 = 13. Решава се задачата и се поправят допуснатите грешки. Учениците
трябва да запомнят, че при изваждане от двуцифрено
число на едноцифрено число без преминаване, се получава двуцифрено число и при изваждане от двуцифрено число на двуцифрено число без преминаване
се получава едноцифрено число.
Зад. 2 предлага работа върху 4 примера от събиране и изваждане за попълване на липсващ компонент при аритметичните действия: събираемо, умаляемо, умалител. Във всички примери резултатът от
събирането и изваждането е изнесен вляво от знака
за равенство.
Зад. 3 цели да се затвърдят и усъвършенстват знанията и уменията на учениците за измерване дължини
на отсечки в сантиметри и за начертаването им с помощта на чертожна линия. За триъгълника: 2 см, 3 см,
4 см, за правоъгълника: 2 см и 6 см.
Зад. 4 – текстовата задача от изваждане с използван елемент на проверка на верността на предложени
решения. Учениците трябва да решат задачата и да
посочат решението на кое дете е правилно. Правилно
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е решението на Емил. Коментира се с учениците каква грешка е допуснала Фани.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 и 2. е добре да се включат в урочната работа. Според конкретните условия може да се възложи
като домашна работа.
Възможно е да се използват материали от учебна
тетрадка № 3 и да се организират подходящи за урока
дейности с тях, които да се изпълняват индивидуално
или групово.

Урок 65
ВРЕМЕ. ЧАС

65

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока:
Да се формират у учениците знания за основната мерна единица
за време – час.

Време. Час

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

6 ч.

7 ч.

8 ч.

9 ч.

10 ч.

11 ч.

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

Задачи
1 час 1 ч
1. Да се актуализират представите на учениците за време, деч.
ч.
нонощие, дневен режим.
ч.
2. Да се актуализират представите на учениците за час.
3. Да се формират знания за
часа като мярка за време.
4. Да се приложат и затвърдят
новите знания при решаване на задачи.
5. Да се усъвършенства умението на учениците да
решават текстова задача от намиране разлика на две
числа.
6. Да се запознаят учениците с различни модели
на часовници.
7. Да се формират у учениците умения за отчитане
на времето по механични и електронни часовници.
8. Да се формира у учениците умение да различават двойната система за отчитане на часовете.
1.

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

12 ч. 13 ч. 1 ч.

ч.

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

ч.

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

ч. 1 ч.

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

6 ч.

Учениците: ● се учат да определят часà по часовник
● правилно се ориентират при определяне на часовото време предиобед и следобед

Методи на преподаване и учене – беседа, анализ
Учебно-методически ресурси – цветни моливи,
циферблат на часовник. Различни модели на часовници (механичен, електронен, стенен, пясъчен), е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. С помощта на сюжетната картина на двете страници на разтвора се провежда беседа за деня
и промените в местоположението на слънцето през
деня. Идея за хода на времето. Смяната на деня и
нощта. Цикличност. Работа с разтвора на учебника.
Зад. 2. Изходна задача с модели на механични часовници с изобразени точни часове на тях – от 6 часа
до 20 часа. Беседа по картините с моменти от дневния
режим на първокласника. Обвързване на отделните
моменти от режима със съответния час или период
от време. Обръща се внимание на двойната система
за отбелязване на часовете след 12.00 часа: например
1,00 часа – 13 часа и т.н. Работа с разтвора на учебника.

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

14 ч. 2 ч. 15 ч. 3 ч. 16 ч. 4 ч. 17 ч. 5 ч. 18 ч. 6 ч. 19 ч. 7 ч. 20 ч. 8 ч.

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

12 часà на обед 12 ч.

2 чàса 2 ч
11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

2.

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5
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11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

3. 14 часà е 2 ч. следобед

15 часà е

ч. следобед

13 часà е

ч. следобед

17 часà е

ч. следобед

4 часà следобед 16 ч.
4. Сестрата на Пепи заминала в 7 ч.

сутринта за Русе и пристигнала
там в 10 ч. сутринта. Пътувала
е
чàса.
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Зад. 3 на лявата страница на разтвора. На модел
на механичен часовник с цветен сектор е маркиран
период от един час – времето, което малката стрелка
изминава, докато от 8 часа достигне до 9 часа. Същата беседа за период от 2 часа.
Зад. 1. За първоначално прилагане на новите знания. По даден върху модел на часовник се изисква
от ученика да запише колко е часът. Използван е и
модел на електронен часовник.
Зад. 2. За усъвършенстване и затвърждаване на
знанията и уменията за отчитане на време в часове.
По дадено положение на стрелките ученикът записва
в квадратчетата колко е часът. По даден записан час
ученикът поставя (рисува) в съответно положение
стрелки върху модела на часовник.
Зад. 3. Затвърждаване и приложение на знанията
за двойната система на отчитане на часовете (с едноцифрено и с двуцифрено число).
Зад. 4. Текстова задача за намиране на период от
време по дадено начало и край на събитието. Как ще
намерим колко часа е пътувала сестрата на Влади?
Като от часа, в който е пристигнала във Варна, извадим часа, в който е тръгнала от Плевен.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Мълчанка. Подходяща за фронтална работа.
Зад. 2 и зад. 3 са подходящи за домашна работа.
Затвърждават се знанията от урок 65. Аналогични са
на зад. 2 от учебника.
Зад. 4 е текстова задача. По дадено начало и продължителност на събитието се търси неговият край.
Подходяща за работа в урока.
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Урок 66
СЪБИРАНЕ
С ПРЕМИНАВАНЕ

66
1.

3=

10 + 3 =

Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. За актуализиране на стари знания, необходими за възприемане на новото учебно съдържание.
Задачата може да се постави за самостоятелна работа
или да се работи фронтално на дъската.
Изясняване на новите знания. С помощта на
сметало се онагледява поетапното прибавяне на
второто събираемо към числото 9. Първо се добавя
едно, получава се 10 и после към 10 се прибавя и
останалата част от второто събираемо. Чрез схема
е онагледен втори пример: 9 + 4. На числовата ос е
онагледен същият случай. Това е първият урок от
този раздел и е подходящо да се приложат разно
образни подходи на онагледяване. Всеки от тях ще
е полезен.
Зад. 2. Чрез схема е онагледено представянето на
второто събираемо като сбор. Децата устно трябва да
пресметнат крайните отговори.
Зад. 3. За самостоятелна работа за първоначално
прилагане на новите знания. Последната колонка е за
сбор на три събираеми. Може да се даде като допълнителна работа на по-бързо работещите ученици.
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+1

10 + 4 =

9+1+1=

9+1+3=

9+1+2=

9+2=?

Дидактическа цел на урока: Да се формират у
учениците умения за събиране с преминаване на десетицата (прибавяне към 9).

Учебно-методически ресурси – ламинирана
числова линия, индивидуални сметала; чертожна линия; табло, е-учебник

5=1+

4=1+
10 + 2 =

Вид на урока – нови знания

Задачи
1. Да се актуализират знанията на учениците за
представяне на едноцифрените числа като сбор, както и за прибавяне към 10 на едноцифрено число.
2. Да се формира у учениците знание за събиране
с преминаване на десетицата като прибавяне на сбор
към число.
3. Да се приложат новите знания при решаване на
задачи.
4. Да се усъвършенстват уменията им за измерване и чертане на отсечки.
5. Да се развият уменията на учениците да решават задачи за попълване на числови редици.
Методи на преподаване и учене – онагледяване,
обяснение, анализ

9+

Събиране с преминаване

9

9 + 1 = 10

10 + 1 = 11

9 + 2 = 11

9+4=?
9 + 1 + 3 = 13

9+4=?
6

7

+1
8

9+2=
9+

3.

9 + 4 = 13

9+3=

+

9+

9+5=

+

9+

9+5=

5+9=

9+5+3=

3+9=

9+3=

9+3+4=

9+2=

2+9=

9+2+9=

5. Попълни:

+

см

4. Дани
Иван
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10 11 12 13 14 15
+4

9 + 4 = 13
2.

9

+3

1, 5, 9,

,

.

с 3 см по-дълга

В зад. 4 учениците измерват дължината на отсечка и чертаят отсечка, с 3 см по-дълга от дадената.

Зад. 4. Усъвършенстване на умението за чертане на
отсечка по дадена мярка в сантиметри. Учениците първо трябва да пресметнат колко е дължината на отсечката и после да я начертаят. Може да се работи фронтално (първата част от задачата) или самостоятелно.
Зад. 5. Попълване на логическа редица числа. При
работа върху тази задача отново се прилагат новите знания за събиране с преминаване на десетицата
(прибавяне към 9).
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Подходяща е за домашна работа. Може
част от задачата да се реши в часа, а останалата да се
даде за домашно.
Зад. 2. Задача за сравняване на числов израз с
число. В рамките на решаването на числовите изрази
учениците отново трябва да затвърждават усвоения
алгоритъм за събиране с преминаване на десетицата
и да автоматизират резултатите от прибавяне към 9
на едноцифрено число (9 + 2, 9 + 3, 9 + 4 и 9 + 5).
Зад. 3. Текстова задача от намиране сбор на две
числа. При решаването ѝ се затвърждава новият алгоритъм за събиране с преминаване на десетицата.
Как ще намерим колко лева струват общо кученцето и топката?
Като към цената на кученцето прибавим цената на
топката.
Зад. 4. Откриване на геометрични фигури (квадрат и кръг) в геометрична композиция. Тази задача е
подходяща за домашна работа.

Урок 67
СЪБИРАНЕ
С ПРЕМИНАВАНЕ

9+
1.

8=1+
10 + 7 =

9+1+5=

9+1+8=

Учебно-методически ресурси – ламинирана числова линия, индивидуални сметала, табло, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. За актуализиране на стари знания, необходими за възприемане на новото учебно съдържание.
Задачата може да се постави за самостоятелна работа
или да се работи фронтално, на дъската.
В цветното поле за нови знания са представени нагледно някои от новите случаи. Първо на сметалото е
показано в последователни стъпки прибавянето на 6
към 9. Второто събираемо 6 се прибавя на части към
9: първо се прибавя 1 и се получава 10, а след това се
прибавят и останалите 5 единици от второто събираемо. Крайният резултат е 15.
В карето за нови знания случаят 9 + 7 е показан
чрез схематичен модел, а случаят 9 + 9 е онагледен
върху числова ос.
Математическата основа на изясняване на тези
случаи на събиране с преминаване на десетицата е
прибавяне на сбор към число.
Зад. 2. Чрез схема е онагледено представянето на
второто събираемо като сбор. Децата устно трябва да
пресметнат крайните отговори.
Зад. 3. За самостоятелна работа за първоначално
прилагане на новите знания. Последната колонка е за
сбор на три събираеми. Може да се даде като допъл-

10 + 8 =
9+1+6=

9+6=?

9 + 1 = 10

9

Дидактическа цел на урока: Да се формират у
учениците умения за събиране с преминаване на десетицата (прибавяне към 9).

Методи на преподаване и учене – онагледяване,
анализ

7=1+

6=1+
10 + 6 =

Вид на урока – нови знания

Задачи
1. Да се актуализират знанията на учениците за
представяне на едноцифрените числа като сбор, както и за прибавяне към 10 на едноцифрено число.
2. Да се формира у учениците знание за събиране
с преминаване на десетицата като прибавяне на сбор
към число.
3. Да се приложат новите знания при решаване на
задачи.
4. Да се усъвършенстват уменията им за решаване
на текстови задачи от намиране сбор на две числа.
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Събиране с преминаване

9 + 6 = 15

10 + 5 = 15
9+7=?
9 + 1 + 6 = 16

9+9=?
+1
8

+8

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

9

+9

9 + 7 = 16
9+6=

2.

9+
3.

9 + 9 = 18

9+8=
+

9+9=

+

9+

9+

9+7=

7+9=

6+9=

9+6=

9+8+3=

9+8=

8+9=

9+9+2=

+

2+7+8=

4. На масата има 8 банана

и 9 лимона.
Плодовете са

.
77

нителна работа на по-бързо работещите ученици.
Зад. 4. Текстова задача за намиране сбор на две
числа.
Как ще намерим колко плодове общо е имало на
масата? Като към броя на бананите прибавим броя
на лимоните.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Подходяща е за домашна работа. Може
част от задачата да се реши в часа, а останалата да се
даде за домашно.
Зад. 2. Задача за сравняване на числов израз с
число. В рамките на решаването на числовите изрази,
учениците отново трябва да затвърждават усвоения
алгоритъм за събиране с преминаване на десетицата
и да автоматизират резултатите от прибавяне към 9
на едноцифрено число (9 + 6, 9 + 7, 9 + 8 и 9 + 9).
Зад. 3. Текстова задача за намиране сбор на две
числа. Как ще намерим колко молива общо имат Митко и Ива? Като към броя на моливите на Митко прибавим броя на моливите на Ива.
Зад. 4. Занимателна задача за оцветяване. Учениците първо трябва да пресметнат задачите, записани
в отделните части на фигурата, и после да оцветят в
съответния на отговора цвят.
Зад. 5. По дадени циферблати на часовници учениците да запишат съответния час с двуцифрено число.
Зад. 6. По даден записан час учениците да нарисуват правилно стрелки върху циферблатите.
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Урок 68
УПРАЖНЕНИЕ

68
1.

2.

Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят
знанията за събиране с преминаване и да се форминат умения за решаване на текстови задачи.

Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Занимателна задача верижка. При правилно
пресмятане в края трябва да се получи резултат 20.
Зад. 2. Задача за попълване на таблица за събиране с числото 9. В таблицата са включени както задачи
за събиране с преминаване, така и задачи от събиране без преминаване на десетицата. Автоматизират се
уменията на учениците да използват знанията си от
действие събиране с числото 9 при решаване на задачи с липсващ компонент. Задачите с липсващ компонент се решават интуитивно, чрез досещане: „9 плюс
колко е равно на 12?“
Зад. 3. При решаването на числовите изрази, учениците отново трябва да затвърждават усвоения алгоритъм за събиране с преминаване на десетицата и
да автоматизират резултатите от прибавяне към 9 на
едноцифрено число (9 + 6, 9 + 7, 9 + 3 и 9 + 4).
Зад. 4. Текстова задача за намиране на сбор на две
числа.
Как ще намерим колко са моделите на Митко?
Като към броя на моделите на леки коли прибавим
броя на моделите на камиони, които има Митко, ще
намерим общо колко са неговите модели.
Зад. 5. Текстова задача, в която по дадено начало
и продължителност на събитието се търси негови-
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− 11 =

3.

− 11 =

+9=

Събираемо 9
Събираемо

9
4

9
5

9
7

9

10

Сбор

Задачи
1. Да се затвърдят и усъвършенстват уменията на
учениците да събират с преминаване до 20 (прибавяне към 9).
2. Да автоматизират знанията се за резултатите от
прибавянето към 9 на едноцифрено число.
3. Да затвърдят знанията си за сравняване на числата до 20.
4. Да усъвършенстват уменията си за прилагане на
знанията при решаване на текстови задачи.
5. Да се формира понятие за магическа рамка и начина на попълването ѝ.

Учебно-методически ресурси – ламинирана числова линия, индивидуални сметала, табло, е-учебник

9+7=
+4=

Вид на урока: упражнение

Методи на преподаване и учене – беседа, онагледяване, практическа дейност, анализ

9+

Упражнение

9
2

9

9+7

15

9+7

6+9

18

12

+ 13 =
9

9
9

9
6

12

9

9
8

19

9
20

15

9+3+8

20

9+7

4+9+5

19

4. Митко има 9 модела на леки коли и 4 – на камиони.

Моделите на Митко са

.

5. Диди отиде на ски в 9 ч. сутринта. Върна се след 8 часа.

В колко часà се върна Диди?
Диди се върна в
часà.

6.

9

4

1

14

9

3

5

2 14 8

1 17 4

3

7

6

5

2

17

8

14
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3+6+5=

7+2+

=

9+2+3=

+

=

+

+

+

=

В зад. 6 учениците пресмятат сборове в квадратните магически рамки.

ят край. Как ще намерим в колко часа се е върнала
Диди? Като към часа, когато е отишла на ски, прибавим времето, през което тя е карала ски.
Зад. 6. Магически рамки. Първата квадратна
рамка е с магическо число. Посочени са резултатите
от пресмятането на един хоризонтален и един вертикален ред в рамката. Отдолу са записани сборовете,
които остава да бъдат пресметнати, за да се установи дали рамката е „магическа“, дали резултатите
от пресмятането на всички сборове по хоризонтални
редове и по вертикални редове са едно и също число.
Обяснява се на учениците, че подобни рамки наричаме „магически“. Добре е втората рамка да се
даде за самостоятелна работа на учениците.
Ако учениците не са разбрали добре обяснението
относно първата рамка, то и втората може да се попълва при колективна фронтална работа.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Подходяща е като допълнителна самостоятелна работа за по-бързо работещите при зад. 2 от урока.
Зад. 2. Задача за автоматизиране на уменията за
събиране с преминаване (прибавяне към 9). Подходяща е за домашна работа.
Зад. 3. Чертане върху квадратна мрежа на квадрат
и правоъгълник, който не е квадрат.
Зад. 4. Откриване на геометричната фигура три
ъгълник в композирана фигура на риба.
Зад. 5. Занимателна задача – лабиринт.

Урок 69
УПРАЖНЕНИЕ

9+

Задачи
1. Да се затвърдят и усъвършенстват уменията на
учениците да събират с преминаване до 20 (прибавяне към 9).
2. Да автоматизират знанията се за резултатите от
прибавянето към 9 на едноцифрено число.
3. Да затвърдят знанията си за сравняване на числата до 20.
4. Да усъвършенстват уменията се за прилагане на
знанията при решаване на текстови задачи.
5. Да се фомират знания за попълване на магическа рамка, съставена от плочки на домино.
Методи на преподаване и учене – упражнение,
игра, анализ
Учебно-методически ресурси – ламинирана
числова линия, индивидуални сметала, табло, домино, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Занимателна задача верижка, при която се
откриват липсващи компоненти. Там, където се извършва събиране, стрелките са сини, а при действие
изваждане – стрелките са червени.
Зад. 2. Занимателна задача за попълване на липсващи аритметически знаци за операциите събиране и
изваждане в записани равенства. Задачата изисква актуализиране на резултатите от събиране и изваждане,
изучени до момента. Добре е да се реши колективно
първият пример, а останалите учениците да попълнят
самостоятелно.
Зад. 3. Текстова задача за намиране сбор на две
числа. Как ще намерим колко килограма домати и
моркови общо са продали в магазина? Като към килограмите моркови, които са продали, прибавим килограмите домати. При анализа не се използва думата
„броя“, а самите мерни единици, в които са участващите в условието именувани числа.
Зад. 4. Магическа рамка от домино. Това е нов тип
задача. Различното от магическите рамки в урок 68 е,
че сега учениците трябва да намират сбор на 4 събираеми. Принципът на решаване на рамката е същият

+7

+4

1.

+

− 15

−7

+8
9

9

Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят
знанията за прибавяне на едноцифрено число към 9
и да се формират умения за решаване на текстова задача.
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Упражнение

− 10

−

+5

+

−4

+

2. + или − ?

9

8 = 12

5

5

9= 3

11

9

4 = 17

4

7

9 = 19

3

16

1 = 6

9

9

9 = 14

4

3. В магазин продали 5 кг моркови и 9 кг домати.

Колко домати и моркови са продали?
кг +

кг =

Продали са

кг
кг домати и моркови.

4.

5.

15
→

→
5 + 4 + 4 + 2 =
+

+

+

=

2 + 2 + 6 + 5 =
+

В зад. 4 учениците проверяват магическа ли е рамката от домино.

+

+

=
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като при зад. 6 в урок 68. Дадено е „магическото число“ 15 и учениците трябва да проверят дали сборовете по всички страни на рамката са 15. Подходяща
задача за фронтална работа.
Зад. 5. Откриване и отброяване на геометричните
фигури квадрат и кръг в геометрична композиция.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. За автоматизиране на резултатите от събиране с преминаване до 20 – прибавяне към 9 на
едноцифрено число. В третата колонка примерите са
със сбор на три събираеми. Задачата е подходяща за
домашна работа.
Зад. 2. Задача за попълване на липсващ компонент – събираемо. Задачата се решава интуитивно. „9
плюс колко прави 12?“ Ученикът се досеща, тъй като
знае, че 9 + 3 = 12.
При последните два примера първо трябва да се
извърши едно пресмятане, за да се достигне до въпрос: „13 плюс колко е равно на 19?“ или „Колко
плюс 14 е равно на 20?“
Зад. 3. Задача за сравняване. Част от редицата на
естествените числа (от 7 до 20). Може да бъде съчетано попълването на пропуснатите числа с броене на
глас в прав и в обратен ред.
Зад. 4. Намиране сбор на отсечки по аритметичен
път – чрез пресмятане сбора на дължините на двете
отсечки.
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Урок 70
СЪБИРАНЕ
С ПРЕМИНАВАНЕ

70
1.

8+

Събиране с преминаване
3=2+

4=2+

8+2=

10 + 3 =

10 + 2 =

8+2+1=

8+2+2=

8+2+3=

5=

+2

8+4=?

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Да се формират у
учениците умения за събиране с преминаване на десетицата (прибавяне към 8).
Задачи
1. Да се актуализират знанията на учениците за
представяне на едноцифрените числа като сбор, както и за прибавяне към 10 на едноцифрено число.
2. Да се формира у учениците знание за събиране
с преминаване на десетицата като прибавяне на сбор
към число.
3. Да се приложат новите знания при решаване на
задачи.
4. Да се усъвършенстват уменията им за откриване, разпознаване и преброяване на различни геометрични фигури в геометрични композиции.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, беседа, анализ
Учебно-методически ресурси – ламинирана
числова линия, индивидуални сметала, чертожна линия, табло, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. За актуализиране на стари знания, необходими за възприемане на новото учебно съдържание.
Задачата може да се постави за самостоятелна работа
или да се работи фронтално, на дъската.
Изясняване на новите знания. С помощта на сметало се онагледява поетапното прибавяне на второто
събираемо към числото 8. Първо са добавят две, получава се 10 и после към 10 се прибавя и останалата
част от второто събираемо.
Чрез схема е онагледен втори случай – пример: 8 +
3. С помощта на числова ос е онагледен трети случай
от събиране с преминаване на десетицата – прибавяне
към 8 на едноцифрено число, а именно 8 + 5. Подходящо е в този раздел да се приложат разнообразни
подходи на онагледяване. Всеки от тях ще е полезен
за учениците.
Зад. 2. Чрез схема е онагледено представянето на
второто събираемо като сбор. Децата устно трябва да
пресметнат крайните отговори.
Зад. 3. За самостоятелна работа за първоначално
прилагане на новите знания. Последната колонка е за
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8 + 2 = 10

8

8 + 4 = 12

10 + 2 = 12
8+3=?
8 + 2 + 1 = 11

8+5=?
6

7

+2
8

9

8+3=
8+

3.

4.

+

10 11 12 13 14 15
+5

8 + 3 = 11
2.

+3

8 + 5 = 13

8+4=
8+

8+5=

+

8+

8+5=

5+8=

4+8+6=

3+8=

8+3=

8+5+7=

4+8=

8+4=

8+3+8=

+

→
→

и

са
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сбор на три събираеми. Може да се даде като допълнителна работа на по-бързо работещите ученици.
Зад. 4. Откриване и отброяване на геометричните
фигури кръг и квадрат в геометрична композиция.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Задачата е за затвръждаване на новите знания. Сравняват се числови изрази с число. Трябва да
се пресметне сборът. Има и сбор на три числа. В някои от изразите числото 8 е дадено като второ събираемо.
Зад. 2. Задача за попълване на празно квадратче
– неизвестният компонент е събираемо. Тези задачи
се решават интуитивно. На базата на автоматизирано
вече знание, че 8 + 5 = 13, ученикът отговаря на въпроса: „8 плюс колко прави 13?“.
Аналогично се работят всички примери от първите две колонки в зад. 2. Последната колонка е за
сбор на три събираеми, от които едното трябва да се
попълни. На базата на знанията си за събиране с преминаване учениците достигат до втория етап от решаването на задачата и отговарят на въпроса: „11 плюс
колко е равно на 20?“ и „14 плюс колко е равно на
15?“, които също се решават интуитивно.
Зад. 3. Намиране длжина на начупена линия –
сбор на дължините на 4 отсечки. Усъвършенстват се
уменията на учениците за измерване, както и за намиране сбор на повече от две числа. Работа с именувани
числа.

Урок 71
СЪБИРАНЕ С ПРЕМИНАВАНЕ
Вид на урока – нови знания

8+

6=2+

8=2+

8+2=

10 + 6 =

10 + 4 =

8+2+5=

8+2+4=

8+2+6=

1.

Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, беседа, анализ
Учебно-методически ресурси – числова линия, индивидуални сметала, чертожна линия, табло,
е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. За актуализиране на стари знания, необходими за възприемане на новото учебно съдържание.
Задачата може да се постави за самостоятелна работа
или да се работи фронтално, на дъската. Изясняване
на новите знания. С помощта на сметало се онагледява поетапното прибавяне на второто събираемо 6 към
числото 8. Първо са добавят две, получава се 10 и после към 10 се прибавя и останалата част от второто
събираемо 4. Крайният резултат е 14. Чрез схема е
онагледен вторият случай: 8 + 8. С помощта на числова ос е онагледен трети случай от събиране с преминаване на десетицата – прибавяне към 8 на едноцифрено
число, а именно 8 + 7. Подходящо е в този раздел да
се приложат разнообразни подходи на онагледяване.
Всеки от тях ще е адекватен на отделна група ученици.
Зад. 2. Чрез схема е онагледено представянето на
второто събираемо като сбор. Децата устно трябва да
пресметнат крайните отговори.
Зад. 3. За самостоятелна работа за първоначално
прилагане на новите знания. Последната колонка е за
сбор на три събираеми. Може да се даде като допълнителна работа на по-бързо работещите ученици.
Зад. 4. Откриване и отброяване на геометричните фигури триъгълник и квадрат в геометрична композиция.

7=

+2

8+6=?

Дидактическа цел на урока: Да се формират у
учениците умения за събиране с преминаване на десетицата (прибавяне към 8).
Задачи
1. Да се актуализират знанията на учениците за
представяне на едноцифрените числа като сбор, както и за прибавяне към 10 на едноцифрено число.
2. Да се формира у учениците знание за събиране
с преминаване на десетицата като прибавяне на сбор
към число.
3. Да се приложат новите знания при решаване на
задачи.
4. Да се усъвършенстват уменията им за откриване, разпознаване и преброяване на различни геометрични фигури в геометрични композиции.
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Събиране с преминаване

8 + 2 = 10

8

8 + 6 = 14

10 + 4 = 14
8+8=?
8 + 2 + 6 = 16

8+7=?
6

7

+2
8

9

+5
10 11 12 13 14 15 16 17
+7

8 + 8 = 16
8+7=

2.

8+

+

8+

8+9=

+

8+

3. 8 + 6 =

6+8=

8+7+2=

7+8=

8+7=

6+8+6=

8+8=

8+9=

8+8+3=

4.

8 + 7 = 15

8+8=

+

→
→
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ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Задачата е за затвръждаване на новите знания. Сравняват се числови изрази с число. Трябва да
се пресметне сборът. Има и сбор на три числа. В някои
от изразите числото 8 е дадено като второ събираемо.
Зад. 2. Задача за попълване на празно квадратче –
неизвестният компонент е събираемо. Тези задачи се
решават интуитивно. На базата на автоматизирано вече
знание, че 8 + 8 = 16, ученикът отговаря на въпроса: „8
плюс колко прави 16?“. Аналогично се работят всички
примери от първите две колонки в зад. 2. Последната
колонка е за сбор на три събираеми, от които едното
трябва да се попълни. На базата на знанията си за събиране с преминаване учениците достигат до втория етап
от решаването на задачата и отговарят на въпроса: „15
плюс колко е равно на 20?“, „12 плюс колко е равно на
14?“, „14 плюс колко е равно на 15?“ и „17 плюс колко
е равно на 20?“, които също се решават интуитивно.
Зад. 3. Текстова задача за намиране сбор на две
числа. Как ще намерим колко стикера имат общо
Асен и Борис? Като към броя на стикерите на Асен
прибавим броя на стикерите на Борис.
Зад. 4. Занимателна задача. Учениците трябва
първо да пресметнат 12 примера, записани в различните части на геометрична композиция и след това
да оцветят всяка част в съответния на отговора цвят.
Зад. 5. Да се измерят и запишат дължините на
страните на триъгълника; да се начертае отсечка с
дължина 8 сантиметра.
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Урок 72
УПРАЖНЕНИЕ

72

Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят,
усъвършенстват и автоматизират знанията за събиране с преминаване до 20 (прибавяне към 8).

2.

Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Занимателна задача – да се решат примерите, записани върху борчетата. Може да се направи
състезание по редици или в отбори: момчета на момичета.
Зад. 2. За общокласна самостоятелна работа. Всяко дете решава самостоятелно в тетрадката си всички
примери от задачата. Може да се даде за изпълнение
само първата и втората колонка, а третата – да е като
допълнителна самостоятелна работа за по-бързо работещите ученици.
Зад. 3. Текстова задача за намиране сбор на две
числа. Как ще намерим колко лева общо струват двете играчки? Като към цената на куклата прибавим цената на колата.
Зад. 4. Текстова задача за намиране сбор на две
числа. Подходяща е за възлагане за самостоятелно
изпълнение от учениците. Как ще намерим колко
рибки общо има в аквариума? Като към броя на златните рибки прибавим броя на сините рибки.
Зад. 5. За сравняване на числов израз с число.
Усъвършенстват се и се автоматизират знанията за
резултатите от събиране с преминаване – прибавяне
към 8.
Зад. 6. Пресметни колко сантиметра ще измине
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8+5

8+6

8+2

8+9

8+3

8+8

8+4

8+7

8 + 5 =

7 + 8 =

3 + 8 =

8 + 6 =

8 +

Задачи
1. Да се затвърдят резултатите от прибавяне към 8
на едноцифрено число.
2. Да се прилагат знанията за събиране с преминаване до 20 при решаване на задачи с липсващ компонент – събираемо.
3. Да се усъвършенстват уменията на учениците
за решаване на елементарни текстови задачи с едно
пресмятане от типа намиране сбор на две числа.
4. Да се усъвършенстват уменията на учениците
за измерване на отсечки в сантиметри.

Учебно-методически ресурси – табло, ламинирана числова линия, индивидуални сметала, чертожна
линия, е-учебник

8+

1.

Вид на урока – упражнение

Методи на преподаване и учене – устно смятане, намиране на неизвестен компонент, анализ

Упражнение

= 14

8 + 8 =
8 +

+ 8 = 13
8 +

+ 8 = 16

3. Кукла струва 8 лв.
Кола струва 5 лв. Колко лева
струват двете играчки?

4.

8 + 4 =

= 11

= 15
+ 8 = 12

4. В аквариум има 8 златни рибки
и 7 сини рибки. Колко рибки
има в аквариума?

8 + 9

18

13

7 + 8

8 + 7 + 4

16

6 + 8

14

17

8 + 8

8 + 5 + 7

20

5.

см
см +
82

см
см =

см

В зад. 1 учениците пресмятат устно.

охлювът до гъбката. Усъвършенстване на умението
за измерване на отсечки и затвърждаване на знанията за извършване на действие събиране с именувани
числа. Учениците трябва да измерят последователно
двете отсечки: от цветето до камъчето и от камъчето
до гъбката.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Усъвършенства се умението на учениците
да прибавят едноцифрени числа към числото 8 с преминаване на десетицата: 8 + 4, 8 + 7, 8 + 6 и 8 + 5.
Второто събираемо се представя като сбор от две
събираеми като едното винаги е 2, за да допълни 8
до 10.
Зад. 2. Занимателна задача верижка. При правилно решаване крайният отговор трябва да е 8.
Зад. 3. Логическа редица числа. Подходяща е за
самостоятелна работа.
Зад. 4. Откриване на геометричните фигури квадрат и кръг в геометрична композиция. Подходяща
задача за самостоятелно изпълнение.
Зад. 5. Да се свърже всяка покупка с банкнотите
и монетите, с които може да бъде платена (следва се
образецът).

Урок 73
УПРАЖНЕНИЕ

1.

Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
автоматизират уменията за събиране от вида 8+.
Задачи
1. Да се затвърдят и разширят знанията за събиране от вида 8+.
2. Да се затвърдят и автоматизират уменията за
намиране на неизвестно събираемо чрез добавяне
до...
3. Да се формират умения за сравняване на сбор и
разлика с число; сбор от три събираеми с число.
4. Да се затвърди умение за решаване на задачи с
липсващ компонент.
5. Да се усъвършенства умението за намиране
дължина на страна по дадена друга чрез съотношение
между тях (по-дълга с...).
6. Да се затвърдят знанията за мерната единица за
време.
7. Да се усъвършенстват уменията за решаване на
математически рамки чрез намиране на магическото
число.
Методи на преподаване и учене – устно смятане, анализ
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, чертожна линия, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Мълчанка – затвърдяване на знанията за
събиране от вида 8 +. Задачата може да бъде представена на дъската или на екран, като се използва електронният вариант на учебника. Учениците пресмятат
и казват само резултата.
Зад. 2. Сбор на три събираеми, намиране на неизвестен компонент. Задачата е подходяща за самостоятелна работа. Проверката се извършва фронтално.
Зад. 3. Намиране на дължина на правоъгълник чрез
съотношение. а) Ученик прочита условието на задачата. б) Анализ на задачата – „Колко е дълга едната страна?“ – съпоставят написаното в текста; „Какво показва
отношението – със 7 см по-дълга?“; „Как ще намерим
дължината на втората страна?“ в) Запис на решението
на задачата.
Зад. 4. В колко часа ще пристигне влакът? На
дъската може да бъде изобразено чрез отсечка разстоянието между двата града и по време на анализа
учителят да нанася данните от текста. а) Ученик чете
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Упражнение

8+
9

5

8

6

9

3 8+ 8

3

5

6

4

2. 8 + 5 + 3 =

7 +

3 + 8 + 9 =
8 + 7 +

= 15

8 +

+ 8 = 18
= 20

+ 8 = 17

Втората страна на правоъгълника е

см.

13 = 8 +

13 = 11 +

13 = 4 +

13 = 1 +

1

6

?

2

3

5

7

Учениците: ● пресмятат устно в зад. 1
● проверяват магически ли са рамките в зад. 5

= 12

8 см

13 = 13 +

4

7

+ 8 = 14
4 +

4. 13 = 10 +

8

2

= 17

3. Едната страна на правоъгълника е 8 см.
Втората страна е със 7 см по-дълга.
Намери колко сантиметра е втората
страна.

5.

4

2 +8 7

?
83

условието на задачата. б) Анализ на задачата – „В
колко часа е тръгнал влакът от Пловдив?“– учениците казват началния час, а учителят записва на дъската. „Знаем ли колко време е пътувал влакът?“; „ Как
ще намерим в колко часа е пристигнал?“ в) Запис на

решението на задачата.

Зад. 5. Магически ли са рамките?
Учениците си припомнят начина за решаване на
този вид задачи. По преценка на учителя учениците
работят устно, като отделните задачи от рамките са
написани на дъската и учителят или ученици записват
резултата. След сравняване на резултатите може да
изкажат твърдение, магически или не са рамките.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Затвърдяване на компонентите при действие
събиране, сбор 8 +, допълване от вида „8 + колко е...“.
Зад. 2. Сравняване на сбор с число.
Зад. 3. Измерване на отсечки. Сбор на дължини на
отсечки. Учениците измерват самостоятелно дължината на синята отсечка и записват резултата в празното
квадратче под отсечката. След това се измерва втората
отсечка и се записва резултатът. Поставя се въпросът
„Как ще намерим колко е дължината на двете отсечки?“.
Записва се решението на задачата в показания модел.
Зад. 4. Преброяване на геометрични фигури в композиция. Оцветяване на фигурата. За домашна работа
са подходящи зад. 5 от учебника и зад. 2 и зад. 4 от учебната тетрадка.
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Урок 74
СЪБИРАНЕ
С ПРЕМИНАВАНЕ

74
1.

4=3+

5=2+

7+3=

10 + 4 =

10 + 2 =

7+3+1=

7+3+4=

7+3+3=

Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, беседа, анализ
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка, чертожна линия или триъгълник, молив,
е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задачата е подходяща за самостоятелна работа и фронтална проверка.
Изясняване на новите случаи от събиране. С помощта на сметало (или модела на сметало на екрана?)
се демонстрира случаят 7 + 6 на основата на прибавяне на число, допълващо до 10, и прибавяне на останалата част от второто събираемо.
Чрез схема е онагледен случаят 7 + 5.
Върху числова ос е представен нагледно случаят
7 + 7.
Зад. 2. Чрез схеми са онагледени и останалите три
случая.
Зад. 3. Задачата е подходяща за самостоятелна работа и фронтална проверка.
Зад. 4. Чертане на отсечка чрез довършване.
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+2

7 + 3 = 10

7

Дидактическа цел на урока: Да се формират знания и умения за събиране с преминаване от вида 7+.

Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, беседа, анализ

6=

7+6=?

Вид на урока – нови знания

Задачи
1. Да се актуализират знанията за състав на числата от 4 до 10.
2. Да се актуализират знанията за събиране от
вида 7 +.
3. Да се формират знания и умения за събиране с
преминаване от вида 7+.
4. Да се усъвършенства умението за сравняване
стойностите на числени изрази с число.
5. Да се затвърдят знанията и уменията за намиране на неизвестен компонент.
6. Да се усъвършенства умението за чертане на
отсечка чрез довършване.

7+

Събиране с преминаване

7 + 6 = 13

10 + 3 = 13
7+5=?
7 + 3 + 2 = 12

7+7=?
6

7

+3
8

9

+4
10 11 12 13 14 15 16 17
+7

7 + 5 = 12
7+4=

2.

7+
3.

7 + 7 = 14

7+8=

+

7+

7+9=

+

7+

7+6=

6+7=

7+7+1=

7+4=

4+7=

7+6+7=

7+5=

5+7=

5+7+6=

+

4. Начертай отсечка с 5 см по-дълга от дадената.
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ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Сравняване на сбор с число (подходяща за
домашна работа).
Зад. 2. Намиране на неизвестен компонент (подходяща за домашна работа).
Зад. 3. Намери сбора чрез зададени компоненти –
събираемо.
Зад. 4. Текстова задача за намиране сбор на две
числа. Анализ и решение на задачата.

Урок 75
УПРАЖНЕНИЕ

7+
1.

6

5

Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
автоматизират уменията за събиране от вида 7+.
Задачи
1. Да се затвърдят и разширят знанията за събиране от вида 7+.
2. Да се затвърдят и автоматизират уменията за
намиране на неизвестен компонент.
3. Да се затвърдят знанията и уменията за решаване на текстови задачи от вида сбор на две числа.
4. Да се затвърди умение за решаване на задачи за
сбор на отсечки и намиране на дължина.
5. Да се усъвършенства умението за намиране
дължина на страна по дадена друга чрез отношение
между тях (по-дълга с...).
5. Да се затвърдят знанията за мерната единица за
време.
6. Да се усъвършенстват уменията за решаване на
математически рамки чрез намиране на магическото
число.
Методи на преподаване и учене – устно смятане, намиране на неизвестен компонент, анализ
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, чертожна линия или триъгълник, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Мълчанка – затвърдяване на знанията за
събиране от вида 8+. Задачата може да бъде представена на дъската или на екран, като се използва електронният вариант на учебника. Учениците пресмятат и
казват само резултата.
Зад. 2. Затвърдяване на знанията за сбор на две
числа и допълване на липсващ компонент. (Задачата
е подходяща за самостоятелна работа.)
Зад. 3. Текстова задача за намиране сбор на две
числа. Ученик чете текста. Анализират се данните –
„Колко лева е тортата, колко лева са бонбоните?“ Поставя се въпросът. Учениците пресмятат устно колко
лева струват общо тортата и бонбоните.
По преценка на учителя може да се постави допълнителен въпрос. „Ако си купим тортата и бонбоните
и платим с банкнота от 20 лева, колко лева ще бъде
рестото?“
Зад. 4. Текстова задача за намиране сбор на две
числа. Анализ и решение на задачата.

7 +7

4

7+
9

2.
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Упражнение

8

− 11

7

+6

?

14 + 6
− 13
+5

7 + 4 =

7 + 6 =

7 + 7 =

7 + 5 =

4 + 7 =

6 + 7 =

7 +

= 13

+ 7 = 11

7 +

= 15

3. Шапка струва 7 лв., а шал – 6 лв.
Колко лева струват шапката и шалът?
4. В двора има 7 сливови и 4 крушови
дървета. Колко плодни дървета има
в двора?

+

=

лв.

5. Колко сантиметра трябва да измине мравката от минзухара до шишарката?

см

см

см
+

+

=

см

6. Дорисувай.

В зад. 6 учениците дорисуват симетрична фигура.
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Зад. 5. Учениците измерват дължината на отсечките и записват данните. Намират изминатия път,
като намерят сбора от дължините на трите отсечки.
След тази задача е подходяща за решение зад 3 от тетрадката.
Зад. 5. Самостоятелна работа по симетрично изобразяване на половина от иглолистно дърво, риба
спрямо зададена ос на симетрия и върху квадратна
мрежа. По преценка на учителя тази задача може да
се даде за домашна работа.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Сравняване на сбор с число.
Зад. 2. Учениците поставят + – за получаване на
вярно равенство. (Зад. 1 и зад. 2 са подходящи за домашна работа.)
Зад. 3. Учениците чертаят геометрични фигури в
квадратна мрежа. Тази задача трябва да се даде непосредствено след зад. 5 от учебника.
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Урок 76
СЪБИРАНЕ
С ПРЕМИНАВАНЕ

76
1.

5=4+

6=4+

6+4=

10 + 2 =

10 + 1 =

6+4+1=

6+4+4=

6+4+3=

8=

+4

6+5=?

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Да се формират
знания и умения за събиране с преминаване от вида
6 +.
Задачи
1. Да се актуализират знанията за състав на числата от 5 до 10.
2. Да се актуализират знанията за събиране от
вида 10 +.
3. Да се формират знания и умения за събиране с
преминаване от вида 6 +.
4. Да се усъвършенства умението за сравняване
стойностите на числени изрази с число.
5. Да се затвърдят знанията и уменията за намиране на неизвестен компонент.
6. Да се усъвършенства умението за намиране
дължина на страна по дадена друга чрез съотношение
между тях (по-дълга с...).

6+

Събиране с преминаване

6

6 + 4 = 10

10 + 1 = 11

6 + 5 = 11

6+9=?
6 + 4 + 5 = 15

6+8=?

6

+4

7

8

+4
10 11 12 13 14 15 16 17

9

6 + 9 = 15
6+7=

2.

6+

+

6 + 8 = 14

+8
6+8=
6+

6+6=

+

6+

3. 6 + 5 =

5+6=

6+7+1=

6+7=

4+7=

6+6+8=

4. Дългата страна на правоъгълника е
със 7 см по-голяма от късата.
Колко сантиметра е дългата страна?
Дългата страна на правоъгълника е

+

6 см
см
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Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, анализ

„Как ще намерим дължината на втората страна?“
в) Запис на решението на задачата.

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка, чертожна линия или триъгълник, молив,
е-учебник

ІІ. Насоки за работа в учебна тетрадка № 2

Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задачата е подходяща за самостоятелна работа и за фронтална проверка. Изясняване на новите
случаи от събиране. С помощта на сметало се демонстрира случаят 6 + 5 на основата на прибавяне на
число, допълващо до 10, и прибавяне на останалата
част от второто събираемо. Чрез схема е онагледен
случаят 6 + 9. Върху числова ос е представен нагледно случаят 6 + 8.
Зад. 2. Чрез схеми са онагледени и останалите
три случая, като един от тях се повтаря с примера от
числовия лъч.
Зад. 3. Задачата е подходяща за самостоятелна работа и фронтална проверка.
Зад. 4. Намиране на дължината на правоъгълник
чрез съотношение.
а) Ученик прочита условието на задачата.
б) Анализ на задачата – „Колко е дълга едната страна?“ – съпоставят написаното в текста и на чертежа;
„Какво показва отношението – със 7 см по-дълга?“;
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Зад. 1. Сравняване на сбор с число. Подходяща за
домашна работа.
Зад. 2. Допълване на липсващ компонент. Подходяща за домашна работа.
Зад. 3. Текстова задача от намиране сбор на две
числа.
Зад. 4. Пресметни и оцвети. Затвърдяване на събиране с преминаване. Подходяща за самостоятелна
работа.

Урок 77
УПРАЖНЕНИЕ

6+ 7+ 8+ 9+
1.

Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят
и автоматизират уменията за събиране от вида 6 +,

7 +, 8 +, 9 +.

Задачи
1. Да се затвърдят и разширят знанията събиране
от вида 6 +, 7 +, 8 +, 9 +.
2. Да се затвърдят и автоматизират уменията за намиране на неизвестно събираемо чрез добавяне до...
3. Да се формират умения за сравняване на сбор и
разлика с число; сбор от три събираеми с число.
4. Да се затвърди умение за решаване на задачи с
липсващ компонент.
5. Да се усъвършенстват уменията на учениците в
решаване на текстови задачи за намиране насбор на
две числа.
6. Да се затвърдят знанията за мерната единица за
време – час.
7. Да се усъвършенстват уменията за решаване на
математически рамки чрез намиране на магическото
число.
Методи на преподаване и учене – устно смятане, намиране на неизвестен компонент, анализ
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, ламинирана числова ос, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Мълчанка – затвърдяване на знанията за
събиране от вида 6 +, 7 +, 8 +, 9 +.
Задачата може да бъде представена на дъската.
Учениците пресмятат и казват само резултата.
Зад. 2. Сбор на три събираеми, намиране на неизвестен компонент. Задачата е подходяща за самостоятелна работа. Проверката се извършва фронтално.
Зад. 3. Текстова задача за намиране на число с няколко единици по-голямо от друго число. Анализ на
текста, решение на задачата, записване на решението.
Зад. 4. За намиране сбор на две числа. Разбор: Как
ще намерим в колко часа е пристигнал Сашо? Като към
часа, когато е тръгнал, прибавим часовете, които е пътувал, ще намерим в колко часа е пристигнал.
Зад. 5. Представяне на число 12 като сбор от две
събираеми. Задачата е подходяща за самостоятелна
работа.
Зад. 6. Кое е магическото число? Попълни рамката. Учениците откриват кое е магическото число като

6
9

2.

6

7

6+

8

8

6 + 5 + 9 =
5 + 7 +

77

Упражнение
5

5

7+

3

4
7 +

= 19

8+

6

4

9

9
= 16

+ 7 = 13

5

9+

2

6 +
7 +

= 17
= 15

3. Моливът на Ива е дълъг 6 см. Моливът на Сара е с 5 см по-дълъг.
Колко сантиметра е дълъг моливът на Сара?

4. В неделя в 9 ч. сутринта започва детско състезание по телевизията.
След 7 часа започва детски филм. В колко часà започва детският филм?

5.

6.

14 = 1 +

7

5

4

?

14 = 9 +

1
3

7 + 5 + 1 =
В зад. 6 учениците довършват магическите рамки.

14 = 8 +

?
3 + 5 + 5 + 1 =
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намират сбора на числата в горната страна на рамката (13).
Устно намират пропуснатите числа в рамката,
като допълват до 13. Записват числата в рамката.
В следващата магическа рамка учениците откриват магическото число чрез сбор от четири числа,
представени като пулчета от домино. След като открият числото, учениците трябва да открият кои са
липсващите пулчета. Учениците могат да работят самостоятелно, като при проверката трябва да обяснят
защо е точно това. Отг. Ляво, долу допълват с 4 и 2.
Дясна страна 6 и 1.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Сравняване на сбор с число.
Зад. 2. Учениците трябва да запишат по големина
пропуснатите числа в редицата на естествените числа
от 1 до 13 и в обратен ред от 20 до 10.
Зад. З. Затвърдяване на знанията за събиране от
вида 6 +, 7 +, 8 +, 9 +, 10 +. Задачите са представени
в табличен вид. След проверка на задачата трябва да
се обърне внимание как се променя сборът във всяка
редицо и във всяка колона. Задачата е подходяща за
самостоятелна работа и фронтална проверка.
Зад. 4. Задачата е подобна на зад. 4 от урока.
Зад. 1, 2 и 4 са подходящи за домашна работа.
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Урок 78
ИЗВАЖДАНЕ СЪС ЗАЕМАНЕ

78

Изваждане със заемане

1.

2=

+1

10 – 3 =

11

Дидактическа цел на урока: Да се формират
знания и умения за изваждане от вида 11– и проверка
с действие събиране.

Методи на преподаване и учене – устно смятане, намиране на неизвестен компонент, анализ
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, чертожна линия, молив, ламинирана числова ос, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Актуализиране на знания. Задачата е за
самостоятелна работа и фронтална прверка. Изясняване на представените случаи от изваждане от вида
11 –. С помощта на сметало се демонстрира случаят
11 – 2 на основата на отнемане до 10 и отнемане от
10 на останалата част от второто число. Чрез схема
е онагледен случаят 11 – 3. След схемата е показан
пример за проверка на действие изваждане. Върху
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+1

10 – 2 =

5=1+
10 – 4 =

11 – 2 = ?

Вид на урока – нови знания

Задачи
1. Да се актуализират знанията за състав на числата 2, 3, 4, 5.
2. Да се актуализират знанията за изваждане от
вида 11 –, 10 –.
3. Да се формират знания и умения за изваждане
от вида 11 – (2, 3, 4, 5) – първи начин.
4. Да се усъвършенства умението за решаване на
задачи от вида 11 –.
5. Да се затвърдят знанията и уменията за намиране на неизвестен компонент.
6. Да се усъвършенства умението за намиране
дължина на отсечка по дадена друга чрез отношение
между тях (по-къса с...).
7. Да се усъвършенства умението за чертане на
отсечка чрез довършване.
8. Да се се усъвършенства умението за решаване
на задачи със снемане на данни и съпоставяне с текст.
9. Да се усъвършенстват уменията за сравняване
на разлики и разлика с число.
10. Да се се усъвършенства умението за математически рамки.
11. Да се затвърдят уменията на учениците за разкриване зависимости в числови редици (спазване и откриване на правило при изграждане на числова редица.
12. Да се формира умение за съставяне на числова
редица по определено правило.

3=

4=1+

11 – 1 =

11–

11 – 1 = 10

10 – 1 = 9
11 – 3 = ?

11 – 2 = 9

11 – 5 = ?

11 – 1 – 2 = 8

5

6

11 – 3 = 8
Проверка: 8 + 3 = 11

7

–4
8

–1
9

10 11 12 13 14 15
–5

11 – 5 = 6

2. 9 + 2 =

8+3=

7+4=

2+9=

3+8=

4+7=

6+5=
5+6=

11 – 2 =

11 – 3 =

11 – 4 =

11 – 5 =

3. Начертай. Ани

11 см

Дениз

с 5 см по-къса

4. Бъки тежи 11 кг.

Колко килограма тежи Лъки?

5. Попълни. Кое е правилото?

20, 17, 14,

,

, 5,
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числова ос е представен нагледно случаят 11 – 5.
Зад. 2. Примерите се решават по колонки, за да
може да се проследи връзката между действията събиране и изваждане. Задачата е за колективна работа.
Зад. 3. Намиране на дължина на отсечка чрез съотношение. Разбор: „Колко е дълга отсечката, която е
начертала Ани?“, „Колко трябва да е дълга отсечката,
която трябва да начертае Дениз?“ „Как ще намерим
дължината ѝ?“ Акцентира се върху понятието по-къса като отношение. Учениците чертаят дължината на
отсечката.
Зад. 4. Снемане на данни и съпоставяне с текста от
задачата. Прочит на текста. Разглеждане на картината. Анализ на данните от картината и съотнасяне на
данните от текста. „Колко тежи Бъки“, „Теглилката
от 5 кг показва ли колко тежи Лъки?“; „Как ще намерим колко тежи Лъки?“ Задачата може да се реши по
два начина: чрез действие изваждене 11 – 5 = 6 и чрез
намиране на неизвестен компонент 11 = + 5
Зад. 5. Редицата е съставена по правилото „– 3“.
Учениците проследяват първите три стъпки и довършват редицата. Подходяща е фронтална работа.
ІІ. насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Затвърдяване на знанията за изваждане от
вида 11 –.
Зад. 2. Сравняване на разлика с число.
Зад. 3. Математическа рамка. Магическото число
е 11.
Зад. 2 и 3 са подходящи за домашна работа.

Урок 79
УМАЛЯЕМО, УМАЛИТЕЛ,
РАЗЛИКА

1.

Задачи
1. Да се затвърдят знанията за изваждане от вида
11 –.
2. Да се формират знания за наименование на компонентите при действие изваждане.
3. Да се затвърдят знанията за компонентите при
действие събиране.
4. Да се формират умения за използване наименование на компонентите при действие изваждане при
решаване на задачи.
5. Да се усъвършенства умението за решаване на
задачи от вида 11 –.
6. Да се затвърдят знанията и уменията за намиране на неизвестен компонент.
7. Да се усъвършенстват уменията на учениците в
решаване на текстови задачи за намиране на разлика
на две числа.
8. Да се затвърдят знанията за мерната единица за
време – час.
9. Да се затвърдят знанията за геометрични фигури.
10. Да се затвърдят знанията и уменията за намиране на неизвестен компонент.
Методи на преподаване и учене – устно смятане, работа с таблици, анализ
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, модел на часовник, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа с учебника
Зад. 1. Актуализиране на знания. Задачата е за самостоятелна работа и фронтална проверка. Чрез един
от примерите в задачата се въвеждат компонентите
при действие изваждане.
Зад. 2. Подходяща за колективна работа. Учениците назовават компонентите при извършване на съответните действия.
Зад. 3. Намиране на разлика на две числа. Задачата е подходяща за самостоятелна работа и фронтална
проверка.

10

5

4

1

Умаляемо

Умалител

11

5

−

=

Умаляемо 11 11 11 11 11 11
Умалител 0 1 2 3 4 5
Разлика

6
Разлика

Разлика
2.
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3

11−
2

Вид на урока – нови знания
Основна дидактическа цел: Да се формират знания за наименования на компонентите при действие
изваждане и умения за тяхното използване при решаване на задачи.

Умаляемо, умалител, разлика

11–

Събираемо 5
Събираемо 6
Сбор

7
4

3
8

2 10 0
9 1 11

3. На масата има 11 бели и жълти рози.

Жълтите са 6. Колко са белите рози?

4. Влак пристига в 11 ч. Пътувал е 4 часа.

В колко часà е тръгнал влакът?

5.

→
Учениците се запознават с компонентите на изваждането.

→
89

Зад. 4. За намиране разлика на две числа. Разбор:
Как ще намерим в колко часа е тръгнал влакът? Като
от часа, когато е пристигнал, извадим часовете, които е
пътувал, ще намерим в колко часа е тръгнал. За тази задачата може да се използва часовникът, като нагледно
средство.
Зад. 5. Колко са триъгълниците (5), колко са правоъгълниците (1).
ІІ. Насоки за работа с учебна тетрадка № 2
Зад. 1. Затвърдяване на знанията за изваждане от
вида 11 – с използване на компонентите при действие
изваждане. Задачата е подходяща за колективна работа.
Зад. 2. Задачата е подходяща за самостоятелна работа и коментирана проверка на вариантите при решение на задачата.
Зад. 3. Намиране на липсващ компонент.
Зад. 4. Задачата е подходяща за колективна работа. Тук има възможност да се запишат само онези варианти на задачата, които са изучавани до момента;
11 – 5 (с … по-евтино); 11 + 5 (колко общо).
Зад. 1 и 3 са подходящи за домашна работа.
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Урок 80
ИЗВАЖДАНЕ
СЪС ЗАЕМАНЕ

80

11–

Изваждане със заемане

1.

7=

+1

6=1+

11 − 1 =

8=

10 − 6 =

+1

9=1+

10 − 7 =

11 − 6 = ?

10 − 8 =
11 − 7 = ?

Вид на урока – нови знания
11 − 6 = 5

Дидактическа цел на урока: Да се формира у
учениците умение за изваждане от 11.
Задачи
1. Да се актуализират знанията на учениците за
представяне на числата 6, 7, 8 и 9 като сбор от две
събираеми, едно от които е 1.
2. Да се актуализират знанията на учениците за
прибавяне към 10 и изваждане от 10.
3. Да се формира умение у учениците за изваждане със заемане от 11 на основата на изваждане на
сбор от число.
4. Да се затвърдят знанията за новите случаи на
изваждане.
5. Да се затвърдят понятията умаляемо, умалител,
разлика.
6. Да се формира умение у учениците за решаване
на текстови задачи.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, анализ
Учебно-методически ресурси – сметало, табло,
ламинирана числова линия
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задачата е подходяща за самостоятелна работа, но може да се реши и при фронтална работа на
дъската. Изясняването на новите случаи от изваждане става чрез онагледяване със сметало (11 – 6 = ?;
11 – 7) и с онагледяване върху числова ос (11 – 8 = ?).
Зад. 2. Общокласна индивидуална самостоятелна
работа. Необходимо е да се направи проверка на дъската, като деца обясняват двата начина на изваждане
и проверката със събиране (11 – 9; 11 – 8)
Зад. 3. Задачата може да се реши като общокласна самостоятелна работа с индивдуална проверка или
като математическа диктовка на дъската (умаляемото
е 11, умалителят е 7. Колко е разликата? Намерете
разликата на 11 и 6), като всеки случай се записва и
обяснява от различно дете.
Зад. 4. Добре е да се припомни с кое действие се
свързват термините умаляемо, умалител, разлика,
след което да се премине към самостоятелно решаване на задачата и фронтална проверка.
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11 − 7 = 4

11 − 6 = ?

11 − 7 = ?

11 − 1 – 5 = 5
11 − 6 = 5

–7

11 − 8 = ?
2
2.

10 − 7 + 1 = 4
11 − 7 = 4

Проверка:
5 + 6 = 11

3

4

5

6

7

Проверка:
4 + 7 = 11

–1
8

9

10 11 12 13 14
–8
11 − 8 = 3

11 − 9 =

11 − 8 =

11 −

−

=

10 −

+

=

Проверка:

+

=

Проверка:

+

=

3. Намери разликите и направи проверка.

11 − 7

11 − 6

11 − 9

11 − 8

4. Умаляемото е 11. Умалителят е 6. Разликата е

11 − 5

5. В един клас 11 момчета плуват, а със 7
по-малко карат ски. Колко момчета карат ски?
6. С колко сантиметра дългата страна на
правоъгълника е по-голяма от късата?

11 − 4

.
6 см
11 см
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Зад. 5. Необходима е фронтална беседа:
Какво е дадено в задачата? Какво се търси? С кое
действие свързваме израза „... по-малко“? Как ще намерим колко момчета карат ски? Като броя на момчетата, които плуват, намалим със 7. След това записват решението. Резултатът се проверява фронтално.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 е подходящо да се даде за домашна работа.
Зад. 2. Необходимо е да се работи фронтално и да
се направи беседа с учениците:
Какво е дадено в задачата?
Какво се търси в задачата?
Как ще намерим с колко сантиметра голямата
страна е по-голяма от малката?
Като от дължината на голямата страна извадим
дължината на малката страна.
Задачата се решава самостоятелно и се прави устна проверка.
Зад. 3. Анализирайте изображението, обърнете
внимание, че охлювът и стоножката се движат не
само надясно (хоризонтално), но и нагоре (вертикално). Оставете учениците да дават своите мнения, като
се обосновават. Накрая преминете към измерване на
отсечките, за да установите по емпиричен път кое е
вярното решение.

Урок 81
УПРАЖНЕНИЕ

11–
1.

Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
усъвършенстват уменията на учениците за изваждане
със заемане от 11.
Задачи
1. Да се затвърдят и автоматизират уменията за
изваждане от 11 и правене на проверка със събиране.
2. Да се усъвършенства умението за решаване на
задачи от сравняване по разлики.
3. Да се създаде представа за числова пирамида и
начинът на решаването ѝ.
4. Да се затвърди умението за решаване на числова пирамида.
5. Да се затвърди умението за решаване задачи с
липсващ компонент на интуитивна основа.

11
+4

Вид на урока: За затвърждаване на знанията и
формиране на умения за изваждане от вида 11 –

−7

+7

−8

Учебно-методически ресурси – ламинирана числова линия, табло, сметало, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задачата е подходяща за решаване на дъската.
Зад. 2. Задачата е подходяща за самостоятелна работа и индивидуална проверка.
Зад. 3. Задачата е за сравняване по разлики. Как
ще намерим с колко числото 4 е по-малко от 11?
Като от 11 извадим 4.
Самостоятелно решаване на задачата.
Зад. 4. Задача от сравняване по разлики.
Как ще намерим с колко числото 11 е по-голямо от
числото 6? Като от 11 извадим 6.
Самостоятелно решаване на задачата.
Зад. 5. Това е задача с липсващ компонент. Припомнете принципа на рабата на равновесната везна.
Обсъдете илюстрацията, за да установите с какви
данни разполагате. Колко килограма има на дясното
блюдо? Щом везната е уравновесена, колко ще е тег
лото на гърнето с меда? Колко тежи празното гърне?
Как ще намерим теглото на меда? Като от теглото на
пълното гърне извадим теглото на празното гърне.

11
−9

+9

−5

−3

7
2.

11 − 4 =

11 − 5 =

Пр. 6 + 5 =

Пр.

+

=

11 − 8 =

=

Пр.

11 − 6 =

11 − 3 =
Пр.

+

Пр.

+

+

=

11 − 7 =

=

Пр.

+

=

3. С колко числото 4 е по-малко от 11?
4. С колко числото 11 е по-голямо от 6?
5. Мечо Пух напълнил гърне
с мед и го претеглил.
Празното гърне тежи 2 кг.
Колко килограма мед
има в гърнето?
6. Числова пирамида.

17
8
3
1

Методи на преподаване и учене – затвърдяване,
анализ

81

Упражнение

3

5
2

1

9
4
3

1

2
+

1

2

В зад. 6 учениците попълват числовата пирамида, като следват дадения образец.

3

4
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Зад. 6. Числова пирамида. Решената пирамида се
използва, за да се обясни принципът на попълване на
числовите пирамиди. Добре е да се направи на дъската. Първия ред от дясната пирамида можете да направите заедно, а останалите се решават самостоятелно.
Направете проверка на дъската.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 и зад. 2 са подходящи за домашна работа.
Зад. 3 е подходяща за работа в клас. Учениците
първо трябва да измерят отсечките и да запишат дължините им. Как ще намерим с колко сантиметра отсечката на Ани е по-къса от отсечката на Ина? Като
извадим от дължината на отсечката на Ина дължината на отсечката на Ани. Решава се самостоятелно.
Устна проверка.
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Урок 82
ИЗВАЖДАНЕ
СЪС ЗАЕМАНЕ

82

Изваждане със заемане

1.

3=

+2

12 − 3 = 9

Учебно-методически ресурси – сметало, табло,
ламинирана числова линия
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задачата е подходяща за самостоятелна работа, но може да се реши и при фронтална работа на
дъската.
Изясняването на новите случаи от изваждане става чрез онагледяване със сметало (12 – 3 = ?; 12 – 6) и
с онагледяване върху числова ос (12 – 6 = ?).
Зад. 2. Общокласна индивидуална самостоятелна
работа. Необходимо е да се направи проверка на дъската, като деца обясняват двата начина на изваждане
и проверката със събиране (12 – 6; 12 – 5) Добре е
веднага след тази задача да се реши зад. 1 от учебната
тетрадка.
Зад. 3. Задачата може да се реши като общокласна
самостоятелна работа с индивдуална проверка.
Зад. 4. Текстова задача с мерни единици за време.
Изяснете какво е дадено и какво се търси.
В колко часа е свършил филмът? Колко часа е траял? Как ще намерим в колко часа е започнал? Като от
крайния час извадим времето на неговата продължителност.
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12 − 6 = 6
12 − 4 = ?

12 − 2 – 3 = 7
12 − 5 = 7

2.

10 − 4 + 2 = 8
12 − 4 = 8

Проверка:
7 + 5 = 12

12 − 6 = ?
4

5

6

7

8

Проверка:
8 + 4 = 12

–2

–4

3

4=2+
10 − 5 =

12 − 6 = ?

12 − 5 = ?

2

+2

10 − 2 =

12 − 3 = ?

Дидактическа цел на урока: Да се формира у
учениците умение за изваждане от 12.

Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, анализ

5=

10 − 3 =

Вид на урока – нови знания

Задачи
1. Да се актуализират знанията на учениците за
представяне на числата 3, 4, 5 и 6 като сбор от две
събираеми, едно от които е 2.
2. Да се актуализират знанията на учениците за
прибавяне към 10 и изваждане от 10.
3. Да се формира умение у учениците за изваждане със заемане от 12 на основата на изваждане на
сбор от число.
4. Да се затвърдят знанията за новите случаи на
изваждане.
5. Да се усъвършенства умението за решаване на
текстови задачи с мерни единици за време.
6. Да се затвърди умението за сравняване по разлики при решаване на геометрични задачи.

6=2+

12 − 2 =

12–

10 11 12 13 14
12 − 6 = 6
–6

9

12 − 6 =

12 − 5 =

12 −

−

=

10 −

+

=

Проверка:

+

=

Проверка:

+

=

3. Намери разликите и направи проверка.

12 − 5

12 − 3

12 − 6

12 − 4

4. Филм завършва в 12 ч. на обед.
Филмът е продължил 3 ч.
В колко часà е започнал филмът?
5. Измери отсечките. С колко сантиметра синята
отсечка е по-дълга от червената?
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Зад. 5 Геометрична задача за измерване и сравняване по разлики. Тъй като в предишния урок е анализирана и решавана задача от този вид, е добре тази
задача да се даде за самостоятелна работа и индивидуална проверка.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 е подходящо да се реши в клас непосредствено след зад. 2 от учебника.
Зад. 2 е подходяща за домашна работа.
Зад. 3. Добре е тази задача да се решава с използване на банкнотите и монетите от приложенията.
Нека децата да комбинират и записват различните
варианти за заплащане на книгата.

Урок 83
ИЗВАЖДАНЕ
СЪС ЗАЕМАНЕ

1.

83

Изваждане със заемане

12–
7=

+2

8=2+

12 − 2 =

9=

10 − 4 =

+2

6=2+

10 − 5 =

12 − 7 = ?

10 − 6 =
12 − 9 = ?

Вид на урока – нови знания
12 − 7 = 5

Дидактическа цел на урока: Да се формира у
учениците умение за изваждане от 12.
Задачи
1. Да се актуализират знанията на учениците за
представяне на числата 7, 8 и 9 като сбор от две събираеми, едно от които е 2.
2. Да се актуализират знанията на учениците за
прибавяне към 10 и изваждане от 10.
3. Да се формира умение у учениците за изваждане със заемане от 12.
4. Да се затвърдят знанията за новите случаи на
изваждане.
5. Да се усъвършенства умението за решаване на
текстови задачи с намиране на число с няколко единици по-малко от друго число.
6. Да се затвърдят понятията за събираемо, сбор и
умаляемо, умалител, разлика.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, анализ
Учебно-методически ресурси – сметало, табло,
ламинирана числова линия, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задачата е подходяща за самостоятелна работа, но може да се реши и при фронтална работа на
дъската.
Изясняването на новите случаи от изваждане става чрез онагледяване със сметало (12 – 7 = ?; 12 – 9) и
с онагледяване върху числова ос (12 – 9 = ?).
Зад. 2. Общокласна индивидуална самостоятелна
работа. Необходимо е да се направи проверка на дъската, като деца обясняват двата начина на изваждане
и проверката със събиране (12 – 9; 12 – 7) Добре е
веднага след тази задача да се реши зад. 1 от учебната
тетрадка.
Зад. 3. Задачата може да се реши като общокласна самостоятелна работа с фронтална проверка, като
преди това се припомни с кои действия се свързват
термините събираемо, сбор и умаляемо, умалител,
разлика.

12 − 9 = 3

12 − 7 = ?

12 − 8 = ?

12 − 2 – 5 = 5
12 − 7 = 5
12 − 9 = ?
2
2.

3.

10 − 8 + 2 = 4
12 − 8 = 4

Проверка:
5 + 7 = 12
–7

3

4

5

6

7

Проверка:
4 + 8 = 12

–2
8

10 11 12 13 14
–9
12 − 9 = 3

9

12 − 9 =

12 − 7 =

12 −

−

=

10 −

+

=

Проверка:

+

=

Проверка:

+

=

Умаляемо 12 12 12
Умалител 6 9 8
Разлика

Събираемо 5
Събираемо 6
Сбор

7
4

3
8

4. В двора има кокошки и гъски. Кокошките са 12,
а гъските – със 7 по-малко. Колко гъски има в двора?
5. Колко правоъгълника и колко триъгълника
има на чертежа?

→

→
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Зад. 4. Изяснете какво е дадено и какво се търси.
Колко са кокошките? Какво знаем за гъските? Изразът „по-малко“ с кое действие се свързва? Как ще намерим техния брой? Като от 12 извадим 7.
Зад. 5. Геометрична задача за откриване броя на
геометричните фигури. Подходяща е за самостоятелна работа и фронтална проверка.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 е подходящо да се реши в клас непосредствено след зад. 2 от учебника.
Зад. 2 е подходяща за домашна работа.
Зад. 3. Анализирайте задачата, като питате дали
числовата редица е нарастваща или намаляваща и с
колко. Нека децата формулират правилото. Преминете към самостоятелно решаване и фронтална проверка.
Зад. 4. Числова пирамида с изваждане. Обяснете
принципа на решаване на дъската и оставете за самостоятелно решаване. Проверете на дъската.
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Урок 84
УПРАЖНЕНИЕ

84
1.

2.

І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задачата е подходяща за решаване на дъската като мълчанка или под формата на верижка.
Учителят казва първия пример и посочва ученик, ако
той отговори вярно, казва следващия пример и посочва друг ученик.
Зад. 2 и зад. 3 са подходящи за самостоятелна работа и индивидуална проверка.
Зад. 4. Текстова задача за намиране на число с няколко единици по-малко от друго число. Попитайте
какво е дадено и какво се търси. Задайте въпроса:
Щом Ели е родена 5 години след Марио, тя по-голяма
ли е или по-малка от него? Щом е 5 години по-малка,
как ще намерим на колко години е? Като от годините
на Марио извадим 5. Самостоятелно решаване на задачата и фронтална проверка.
Зад. 5. Изяснете какво е дадено в задачата. В колко часа Роси е пристигнала в училище и в колко си е
тръгнала. Как ще намерим колко часа е прекарала в
училище. Като от крайния час 12 извадим началния 8.
Самостоятелно решаване на задачата.
Зад. 6. Анализът на задачата е добре да се направи
на дъската. Разгледайте чертежа и изяснете колко и
какви фигури има. Обърнете внимание, че страната
на големия правоъгълник е съставена от страната на
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4
2

7
12 − 8 =

12 − 5 =
Пр.

3.

+

+

Пр.

=

+

6

12 − 3 =
Пр.

=

12 − 4 =

12 − 9 =
Пр.

8

10 12− 12

Пр. 7 + 5 =

Задачи
1. Да се затвърдят и автоматизират уменията за
изваждане от 12 и правене на проверка със събиране.
2. Да се усъвършенства умението за решаване на
задачи с липсващ компонент на интуитивна основа.
3. Да се усъвършенства умението за решаване на
текстови задачи за намиране на число с няколко единици по-малко от друго число.
4. Да се усъвършенства умението за решаване на
текстови задачи от изваждане.
5. Да се усъвършенстват уменията за сравняване
стойностите на числови изрази.

Насоки за организиране на учебната среда

3

9

Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
усъвършенстват уменията на учениците за изваждане
със заемане от 12.

Учебно-методически ресурси – ламинирана
числова линия, табло, сметало, е-учебник

5

12–

1 12− 11

Вид на урока – упражнение

Методи на преподаване и учене – устно смятане, сравняване, анализ

Упражнение

+

=

12 − 6 =
Пр.

=

+

=

12 − 4

5

12 − 9

4

12 − 6

11 − 5

12 − 8

7

12 − 6

5

12 − 9

11 − 7

4. Марио е на 12 години,
а сестра му Ели е родена
5 години след него. На колко
години е Ели?

5. Роси отива на тренировка
в 9 ч. сутринта и си
тръгва в 12 ч. Колко часа
тренира Роси?

6. Дългата страна на големия правоъгълник е
12 см. Страната на квадрата е 4 см. Намери
дългата страна на малкия правоъгълник.
7. Два портокала и един ананас тежат колкото
два ананаса. Колко портокала
тежи един ананас?

=
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квадрата и страната на малкия правоъгълник. Колко
е дълга страната на големия правоъгълник? Колко е
дълга страната на квадрата? Как ще намерим страната на малкия правоъгълник? Като от страната на
големия правоъгълник извадим страната на квадрата.
Зад. 7. Разгледайте илюстрацията и попитайте
кога везната е в равновесие. Когато от двете ѝ страни има плодове с равно тегло. Оставете децата сами
да помислят върху задачата и ги поощрете да казват
своите решения, като ги обосновават.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Задачите в учебната тетрадка са подходящи за домашна работа.

Урок 85
УПРАЖНЕНИЕ

Задачи
1. Да се затвърдят и автоматизират уменията за
изваждане от 12 и правене на проверка със събиране.
2. Да се усъвършенства умението за решаване на
текстови задачи за намиране на число с няколко единици по-малко от друго число.
3. Да се усъвършенства умението за решаване на
магически рамки.
4. Да се усъвършенства умението за определяне
броя на геометрични фигури.
5. Да се усъвършенстват уменията за сравняване
стойностите на числови изрази.
Учебно-методически ресурси – ламинирана
числова линия, табло, сметало, е-учебник.
Методи на преподаване и учене – упражнение,
намиране на неизвестен компонент, анализ
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника

−6

1.

+5

+

−9

+6

−7

12

12

Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
усъвършенстват уменията на учениците за изваждане
със заемане от 12.
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Упражнение

12–

−6

+

−5

+

+9

−

2. Пресметни разликите и направи проверка.

12 − 7
3.

12 −

12 − 9
= 5

12 − 6
12 −

− 8 = 4

12 − 4

= 8

12 −

− 9 = 3

= 3
− 6 = 6

4. Цената на книга за диви животни
е 12 лв. Книга за риби струва с 3 лв.
по-малко. Колко лева струва
книгата за рибите?

ТЕ

РИБИ

5. В състезание по математика от един клас участват 12 момчета и
с 4 по-малко момичета. Колко момичета участват в състезанието?
Сбор 18

6. Колко правоъгълника и колко
триъгълника има на чертежа?

→
→

7. Магическа рамка.

4

8

18
9

2
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ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Задачите в учебната тетрадка са подходящи за домашна работа.

Зад. 1. Задачата е подходяща за решаване на дъската.
Зад. 2 и зад. 3 са подходящи за самостоятелна работа и индивидуална проверка.
Зад. 4. Текстова задача за намиране на число с няколко единици по-малко от друго число.
Колко струва книгата за автомобили? Какво е
дадено за книгата за динозаври? Че струва с 3 лева
по-малко. Как ще намерим колко струва книгата за
динозаврите? Като от цената на книгата за автомобили извадим 3. Самостоятелно решаване на задачата.
Фронтална проверка.
Зад. 5 е от същия вид и е подходящо да се даде за
самостоятелна работа и индивидуална проверка.
Зад. 6. Задачата e подходяща за самостоятелна работа и проверка на дъската.
Зад. 7. Припомнете коя рамка е магическа и как
се проверява дали е такава. Преминете към самостоятелна работа и проверете на дъската.
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Урок 86
ИЗВАЖДАНЕ
СЪС ЗАЕМАНЕ
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Изваждане със заемане

1.

7=

+3

6=3+

13 − 3 =

5=

10 − 4 =

13–
+3

4=1+

10 − 2 =

13 − 4 = ?

10 − 5 =
13 − 7 = ?

Вид на урока – нови знания
13 − 4 = 9

Дидактическа цел на урока: Да се формира у
учениците умение за изваждане от 13.
Задачи
1. Да се актуализират знанията на учениците за
представяне на числата 4, 5, 6, 7, 8 и 9 като сбор от
две събираеми, едно от които е 3.
2. Да се актуализират знанията на учениците за
прибавяне към 10 и изваждане от 10.
3. Да се формира умение у учениците за изваждане със заемане от 13.
4. Да се затвърдят знанията за новите случаи на
изваждане.
5. Да се усъвършенства умението за решаване на
текстови задачи от изваждане.
6. Да се усъвършенстват уменията за измерване
на отсечки.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, анализ
Учебно-методически ресурси – сметало, табло,
ламинирана числова линия, фигури от тетрадка № 3,
е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задачата е подходяща за самостоятелна работа, но може да се реши и при фронтална работа на
дъската.
Изясняването на новите случаи от изваждане става чрез онагледяване със сметало (13 – 4=?; 13 – 7) и
с онагледяване върху числова ос (13 – 9 = ?)
Зад. 2. Общокласна индивидуална самостоятелна
работа. Необходимо е да се направи проверка на дъската, като деца обясняват двата начина на изваждане
и проверката със събиране (13 – 7; 13 – 5) Добре е
веднага след тази задача да се реши зад. 1 от учебната
тетрадка.
Зад. 3. Задачата може да се реши като общокласна
самостоятелна работа с индивидуална проверка.
Зад. 4. Изяснете какво е дадено и какво се търси.
Колко лева е имал Мишо? Колко от тях е дал за книга? Как ще намерим колко са му останали? Като от
всичките пари, които е имал, извадим тези, които е
похарчил. След анализа на задачата следва самостоятелно решаване и фронтална проверка.
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13 − 7 = 6

13 − 5 = ?

13 − 8 = ?

13 − 3 – 2 = 8
13 − 5 = 8
13 − 9 = ?
2
2.

10 − 8 + 3 = 5
13 − 8 = 5

Проверка:
8 + 5 = 13
–6

3

4

5

6

7

8

Проверка:
5 + 8 = 13

–3
9

10 11 12 13 14
13 − 9 = 4
–9

13 − 7 =

13 − 5 =

13 −

−

=

10 −

+

=

Проверка:

+

=

Проверка:

+

=

3. Намери разликите и направи проверка.

13 − 4

13 − 7

12 − 9

12 − 4

4. Колко лева има сега Мишо, ако е имал 13 лв. и е купил книга за 7 лв.?

5. На масата има купа с 13 мандарини. Сашка и
брат ѝ изяли 4. Колко мандарини са останали?

96

Зад. 5. Направете анализ, като изясните какво е
дадено и какво се търси. Колко мандарини е имало в
купата? Колко от тях са изяли Сашка и брат ѝ? Как
ще намерим колко мандарини са останали? Като от
всичките мандарини извадим тези, които са изядени.
Самостоятелно решаване и фронтална проверка.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 е подходящо да се реши в клас непосредствено след зад. 2 от учебника.
Зад. 2 е подходяща за домашна работа.
Зад. 3. Учениците самостоятелно измерват дължините на страните на триъгълника. Проверете фронтално. Дайте като допълнително условие да открият
броя на триъгълниците. Проверете на дъската.

Урок 87
УПРАЖНЕНИЕ

1.

6

5

Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят
знанията за изваждане от 13 със заемане.
Задачи
1. Затвърдяване на изваждане от 13 със заемане.
Устно смятане.
2. Проверка верността на изваждане със заемане
чрез събиране.
3. Сравняване на разлика с число и разлика с разлика.
4. Работа върху текстови задача от изваждане.
5. Затвърдяване на знанията за отсечка. Изваждане на еднородни мерни единици за дължина.
Методи на преподаване и учене – наблюдение,
сравнение, анализ, синтез
Учебно-методически ресурси – табло за събиране и изваждане с преминаване, материали от учебна
тетрадка № 3, ламинирано приложение, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Включва устно смятане: мълчанка за изваждане от 13 със заемане и верижка за събиране и
изваждане до 20.
Зад. 2 е предведена за затвърдяване и приложение
на знанията за изваждане от 13. Изисква се проверка
чрез събиране.
Зад. 3 е предвидена за сравняване на разлика с
число и на разлика с разлика от изучените до момента
случаи със заемане. Напомня се на учениците, че знаците за сравнение се поставят, след като са извършени обозначените аритметични действия. Сравняват се
числа.
Зад. 4 е текстова задача от изваждане – намаляване на число с няколко единици. Коментират се с
учениците числовите данни, връзката между тях и
въпросът на задачата. Установява се кое аритметично действие ще се използва. Решението на задачата
се записва в определеното за това място под задачата.
При затруднения се използват моделите на банкноти
и монети от учебна тетладка № 3.
Зад. 5 е текстова задача от изваждане – намаляване на число с няколко единици. Включва знания за
отсечки и за изваждане на еднородни мерни единици
за дължина в сантиметри. Решението на задачата се
записва в определеното за това място под задачата.
Попълва се и празното жълто квадратче.
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Упражнение

13–

=

Пр.

+

+

=

13 − 9 =

=

Пр.

+

=

13 − 8

5

13 − 9

3

13 − 7

11 − 8

13 − 6

8

13 − 5

7

13 − 4

12 − 3

4. За рождения ден на Ангел купили торта и
бонбони. Тортата струва 13 лв., а бонбоните –
с 6 лв. по-малко.
Колко лева струват бонбоните?

5. Разстоянието от камъчето до цветето е 13 см. Разстоянието от
камъчето до гъбката е с 8 см по-малко. Намери разстоянието от
цветето до гъбката.

13 см

см
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ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 изисква попълването на липсващ компонент: умаляемо или умалител при примери от изваждане със заемане. Примерите са подбрани по двойки,
за да се направят съответните изводи. Може да се използва в урочната работа след задача 2.
Зад. 2 е подходяща за домашна работа.
Зад. 3 и зад. 4 са текстови задачи от изваждане и
са подходящи за урочна дейност и домашна работа.
Включва работа върху занимателни рамки и е подходяща да се използва в урочната дейност.
Зад. 5 е предвидена за затвърдяване на знанията за
отсечка и правоъгълник. По преценка на учителя се
решава в рамките на урока или се остава за домашна
работа след съответни инструкции.
Зад. 6 – магически рамки, е подходяща за домашна
работа.
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Урок 88
ИЗВАЖДАНЕ СЪС ЗАЕМАНЕ

88
1.

5=

+4

14 − 5 = 9

Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Актуализират се знанията на учениците за
събиране и изваждане на числата до 10.
Следва запознаване с алгоритмите за изваждане
със заемане от 14. С помощта на сметалата, схемите
и числовата ос са илюстрирани първият и вторият начин за изваждане от 14. Включени са всички варианти за изваждане от 14 със заемане. Първият начин за
изваждане е маркиран със син цвят, а вторият – с розов. При първия начин умалителят се представя като
сбор от подходящи събираеми. Изваждат се съответно количество единици от умаляемото до получаване
на 10, а после се изважда и остатъкът от умалителя
до получаване на краен резултат. При втория начин
умаляемото се представя като сбор от десетица и единици. От десетицата се изваждат единиците на умалителя и към тяхната разлика се прибавят единиците на
умаляемото до получаване на краен резултат.
За илюстрация на двата начина са подбрани случаите 14 – 8 и 14 – 6.
При изпълнението на зад. 2 се изисква от учениците да приложат новото знание, като попълнят праз-
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14 − 7 = 7
14 − 6 = ?

14 − 4 – 4 = 8
14 − 8 = 6

Проверка:
6 + 8 = 14
–5

3

4

5

6

7

Проверка:
8 + 6 = 14

10 − 6 + 4 = 8
14 − 6 = 8

14 − 9 = ?

2.

7=4+
10 − 3 =

14 − 7 = ?

14 − 8 = ?

2

+4

10 − 4 =

14 − 5 = ?

Задачи
1. Усвояване на алгоритмите за изваждане със заемане от 14: първи и втори начин.
2. Извършване на проверка на изваждане със заемане чрез събиране.
3. Усъвършенстване на уменията на учениците за
решаване на задачи от сравняване – разлика с число
и разлика с разлика.
4. Затвърдяване на знанията и уменията на учениците за решаване на прости текстови задачи от изваждане.
5. Усъвършенстване на уменията на учениците за
намиране дължини на отсечки в сантиметри.

Учебно-методически ресурси – класно сметало,
индивидуални сметала, модели на монети и банкноти
от учебна тетрадка № 3, табло за събиране и изваждане с преминаване, е-учебник, ламинирана числова ос

8=

10 − 5 =

Вид на урока – нови знания

Методи на преподаване и учене – актуализиране
на стари знания, намиране на неизвестен компонент,
онагледяване, анализ

6=4+

14 − 4 =

Дидактическа цел на урока: Да се усвои изваждане от 14 със заемане.

14–

Изваждане със заемане

8

9

–4
10 11 12 13 14 15
–9
14 − 9 = 5

14 − 5 =

14 − 9 =

14 −

−

=

10 −

+

=

Проверка:

+

=

Проверка:

+

=

3. Намери разликите и направи проверка.

14 − 7

14 − 5

14 − 9

14 − 6

4. Петко имал 14 лв. Дал на Иво 7 лв.
Колко лева са му останали?

5. На дървото са кацнали 14 птички. Осем от тях отлетели.
Колко птички са останали на дървото?
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ните квадратчета в схемите. Двата примера включват
двата начина за изваждане със заемане от 14.
Зад. 3. Включва решаване на примери от изваждане от 14 и извършване на проверка чрез събиране.
Работата с текстови задачи продължава със
зад. 4 и 5. Те са от вида намиране на разлика на две
числа. При анализ на задачите се обръща внимание
на числовите данни, на връзките между тях и въпросите. Записват се решенията на задачите на определините за това места под тях. За решаването на зад. 4.
могат да се ползват модели на банкноти и монети от
Учебна тетрадка № 3.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 и 2 са подходящи за домашна работа.
Зад. 3. е от вида верижка и е подходяща за домашна работа. Включва събиране и изваждане без и със
преминаване на десетицата.
Зад. 4, зад. 5 и зад. 6 са прости текстови задачи
за изваждане. Включват работа с именувани числа.
Решават се или в урока, или се оставят за домашна
работа.
Зад. 7 е препоръчително да се разгледа в урока със
съответния коментар.

Урок 89
УПРАЖНЕНИЕ

11– 12– 13– 14–
1.

8

Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят
знанията за изваждане от 11, 12, 13 и 14 със заемане
и да се развиват уменията за решаване на текстови
задачи.
Задачи
1. Затвърдяване на изваждане от 11, 12, 13 и 14
със заемане. Устно смятане.
2. Проверка верността на изваждане със заемане
чрез събиране.
3. Сравняване на разлика с число и разлика с разлика.
4. Затвърдяване на наименованията на компонентите и резултатите при действия събиране и изваждане. Намиране на неизвестни: събираемо, умаляемо, умалител при дадени другите два компонента от
действията.
5. Работа върху текстови задачи от изваждане.
6. Усъвършенстване на уменията за измерване.
Измерване дължини на предмети с чертожна линия в
сантиметри.
Методи за преподаване и учене – наблюдение,
сравнение, измерване, анализ, синтез
Учебно-методически ресурси – табло за събиране и изваждане с преминаване, ламинирана числова
линия, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Включва устно смятане: мълчанка – изваждане от 11, 12, 13 и 14 със заемане.
Зад. 2 е предвидена за затвърдяване и приложение
на знанията за изваждане със заемане от 11, 12, 13 и
14. Изисква се проверка чрез събиране.
Зад. 3 цели затвърдяване наименованията на
компонентите и резултатите при действия събиране и изваждане. Намиране на неизвестен компонент
(събираемо, умалител) или резултат (сбор, разлика)
при събиране и изваждане. Случаите са от събиране
с преминаване и изваждане със заемане. Под форма
на таблици се попълват липсващите компоненти или
резултати от действията.
Зад. 4 е текстова задача от изваждане – намиране
на число с няколко единици по-малко от друго число.
Коментира се въпросът на задачата и се подбира аритметично действие за решението.
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Упражнение
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Умаляемо 11 12 20 14
Умалител 5
12
Разлика
8
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4. Митко е на 11 години. Брат му Жоро е по-малък от него с 3 години.
На колко години е Жоро?

5. В училищния автобус има 14 спортисти
от първи клас. Колко са момчетата,
ако момичетата са 8?

6. Намери дължината на всеки от моливите.
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Зад. 5 е текстова задача от изваждане. При анализа на задачата се обръща внимание на въпроса и на
връзката между данните.
Зад. 6 е свързана с усъвършенстване на уменията
за измерване дължини на предмети с чертожна линия
в сантиметри. Варира се с несъществени признаци и
учениците трябва да извършат изваждане със заемане, за да установят дължината на моливите. Ползват
се редовете от квадратчета за записване на изваждането.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 е от сравняване: разлика с число, разлика с
разлика. Може да се работи в урока след зад. 3.
Зад. 2 – намиране на неизвестен компонент при
изваждане. Подходяща за домашна работа.
Зад. 3 – пирамиди със събиране и изваждане. Подходяща за урочна, както и за домашна работа.
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Урок 90
УПРАЖНЕНИЕ

90
1.

Учебно-методически ресурси – табло за събиране и изваждане с преминаване, цветни моливи, флумастери, модели от тетрадка № 3, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
В зад. 1 верижката включва изваждане от 11, 12,
13 и 14 със заемане и случаи от събиране с преминаване.
Зад. 2 е от сравняване: разлика с число и разлика
с разлика.
Зад. 3. Намиране на неизвестен компонент – умалител или умаляемо при изваждане със заемане.
Зад. 4 е текстова задача от изваждане – намиране
на число с няколко единици по-малко от друго число. Коментира се въпросът на задачата и се подбира
аритметично действие за решението.
Зад. 5 е текстова задача от изваждане – намиране разлика на две числа. При анализа на задачата се
обръща внимание на въпроса и на връзката между
данните.
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−7

+6

−9

13
−3

+4

−7

8

Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят
знанията за изваждане от 11, 12, 13 и 14 със заемане.

Методи за преподаване и учене – сравнение,
анализ, синтез, моделиране

11– 12– 13– 14–
11

+5

Вид на урока – упражнение

Задачи
1. Затвърдяване на изваждане от 11, 12, 13 и 14
със заемане.
2. Сравняване на разлика с число и разлика с разлика.
3. Намиране на неизвестен компонент при изваждане.
4. Усъвършенстване на умения за решаване на
текстови задачи от изваждане.
5. Приложение на знанията за събиране и изваждане на числата до 20 в задача с творчески характер.
6. Запознаване с решаването на задачи отзад напред.
7. Работа с квадратна мрежа при задача тип шевица.

Упражнение

9

2. Сравни.

3.

11 − 4

6

13 − 6

7

12 − 4

12 − 5

12 − 7

8

11 − 8

4

14 − 7

11 − 7

14 −

= 6

11 −

− 7 = 6

= 2
− 5 = 9

12 −

= 4
− 5 = 6

4. В езерото има лебеди и патици. Лебедите са 12, а патиците са с 5 по-малко.
Колко патици има в езерото?

5. Майката на Лили имала 13 лв. и купила плодове за 5 лв. Колко лева са ѝ
останали?
6. Филип намислил едно число. Прибавил към него 5. След
това към полученото число прибавил 4 и получил 12.
Кое число е намислил Филип?
Много лесно!
+5
+4
Тръгваме отзад
напред!
12

−4
100

Зад. 6 е от задачите за познаване на намислено
число. Учителят запознава учениците с алгоритъма
за решаване на задачата: отзад напред. Използва се
и се коментира предложената опорна схема за решаването на задачата. Важно е учениците да разберат,
че за да достигнат до верен отговор, тръгвайки отзад
напред, извършват точно обратните на указаните в
текста на задачата аритметични действия.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1 и 2 са планирани за приложение на знанията
за събиране и изваждане без преминаване и заемане и
с преминаване и заемане за числата до 20. Тя е с творчески характер и ако се остави за домашна работа, е
необходимо да се дадат нужните указания.
Зад. 3. Работа в квадратна мрежа – шевица. Подходяща за домашна работа.

Урок 91
КОЛКО ЧАСА?
В КОЛКО ЧАСÀ?
Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Затвърдяване на
знанията за мерната единица за време час.
Задачи
1. Затвърдяване на знанията за мерната единица за
време час и означаването ѝ (ч).
2. Затвърдяване на уменията за определяне на времето по часовник в кръгли часове.
3. Усъвършенстване на умения за решаване на
текстови задачи с мерната единица за време час.
4. Решаване на текстови задачи, включващи начало, продължителност и край на събитие.
5. Затвърдяване на знанията за геометрични фигури правоъгълник и триъгълник. Преброяване.
6. Усъвършенстване на уменията за работа с логически задачи от притегляне.
7. Усъвършенстване на уменията за устно смятане
при работа с магически рамки.
Методи за преподаване и учене – беседа, наблюдение, анализ, сравнение, синтез
Учебно-методически ресурси – табло за събиране и изваждане с преминаване, разписания за пътуване от автогари и гари, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 и 2 целят да запознаят учениците с решаването на задачи от време. С работата над двете задачи
учениците осъзнават трите характеристики: начало,
продължителност и край на събитие. По дадени начало и продължителност се определя краят и по дадени край и начало се определя продължителността.
Решават се задачите, коментира се с учениците и се
попълват празните квадратчета при решенията им.
Зад. 3. Текстова задача, по дадени край и продължителност на събитие се търси началото му. Обсъжда се с учениците как ще се реши задачата и се записва решението ѝ.
Зад. 4. Текстова задача, по дадени край и начало
на събитие се търси продължителността му. Коментира се с учениците как ще се реши задачата и се записва решението ѝ.
Зад. 5. Включва преброяване на геометричните
фигури правоъгълник и триъгълник в по-сложна фигура. Правоъгълници – 6, триъгълници – 4.
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Колко часа? В колко часà?
1. Семейството на Митко
тръгва с влак в 12 часà
на обед от Казанлък и
след 3 часа пристига в Бургас. В колко
часà са пристигнали в Бургас?
Отговор: Пристигнали са в Бургас в

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

=

часà.

11 12 1
2. В колко часà следобед Митко
10
2
9
3
и семейството му са пристигнали
8
4
7 6 5
в Бургас?
Отговор: Пристигнали са в
часà следобед.

Влакът пристига в 3 часà следобед.

+

−

=

Влакът е пътувал 3 часа.

3. Влак пристига на гарата в 11 ч. сутринта. В колко часà е
тръгнал влакът, ако е пътувал 5 часа?

4. Спортно състезание започва в 11 часà сутринта
и свършва в 13 часà. Колко часа е
продължителността на състезанието?

5. Преброй правоъгълниците
и триъгълниците.

→

→

6. Три кайсии и две ябълки тежат
колкото една кайсия и три ябълки.
Колко кайсии тежи една ябълка?

=
101

Зад. 6. Логическа задача от претегляне. Насочва
се вниманието на учениците към вида и броя на плодовете от двете страни на везната. Една ябълка тежи
колкото две кайсии. Задачата подпомага развитието
на съобразителността.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Със зад. 1 и зад. 2 се затвърдяват знанията за решаване на задачи от време. По преценка на учителя
са подходящи и за урочна, и за домашна работа.
Зад. 3. Работа с електронен калкулатор се изпълнява в рамките на урока, след осигуряване на елки.
Зад. 4 е интересна за учениците и е подходяща за
домашна работа.
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Урок 92
БАБА МАРТА

92

Баба Марта

1. Свържи.

Вид на урока – упражнение

9+2

Дидактическа цел на урока: Да се усъвършенстват уменията на учениците за събиране и изваждане с преминаване до 20.

Зад. 1. Учениците решават задачите устно. Тези,
които се затрудняват, могат да записват примерите
в тетрадката за работа в клас, както и да правят проверка с таблото от учебния комплект. Учениците с
по-сериозни затруднения (или със СОП) използват
числовата линия и изтриваем маркер.
Учениците трябва да „направят“ мартеници, като
свържат техните половинки (частите със задачи с еднакви отговори).
За по-бързо работещите ученици се дава зад. 2 от
учебната тетрадка като допълнителна самостоятелна
работа.
Зад. 3 е със занимателен характер. Учениците
първо решават задачите в отделните части на изображението. Според полученото число оцветяват в съответния цвят от легендата.
Подходящо е на учениците да се пуснат песни за
пролетта и за Баба Марта, докато решават задачата и
оцветяват. На по-бързо работещите ученици се дава да
нарисуват мартеница в тетрадките си за работа в клас.
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12 − 4

8+4

8+3

11 − 3

8+5

12 − 3

2.

12 −

9−

6−

14 −

3

І. Насоки за работа в учебника

7+5

+

Насоки за организиране на учебната среда

7+6

9

Учебно-методически ресурси – червен, син,
жълт и зелен цветен молив; геометрични фигури от
тетрадка № 3; табло за събиране и изваждане с преминаване до 20; числова линия; изтриваем маркер;
танграм; е-учебник

12 − 5

11 − 2

Задачи
1. Да се създаде положителен емоционален фон за
учебна работа в урока чрез темата за пролетта и празника Първи март.
2. Да се затвърдят и усъвършенстват уменията на
учениците да събират и да изваждат с преминаване с
числата до 20 (прибавяне към 9, 8, 7 и 6 и изваждане
от 11, 12, 13 и 14).
3. Да се развият графичните умения на учениците
чрез упражнение за оцветяване.
4. Да се упражнят уменията на учениците да откриват геометрични фигури в композиционни фигури
(пролетни цветя).
Методи за преподаване и учене – устно смятане,
игра, съотнасяне

11 − 4

3. Преброй колко са.
8+4

13 − 4
12 − 6
7+7

7+5

14 − 8
9+5
13 − 7

→

→

→
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Зад. 3. Самостоятелна работа по откриване, изброяване и записване броя на геометричните фигури
от всеки вид. За по-бързо работещите се възлага от
геометричните фигури от тетрадка № 3 да моделират
различни цветя. Може да се постави диференцирана
задача за композиране на определена фигура с частите от квадрата танграм от тетрадка № 3.
Зад. 3 от учебника може да се реализира при партньорска работа (по двама ученици) със състезателен
елемент: коя двойка първа и вярно ще открие броя на
съответните геометрични фигури).
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 от учебната тетрадка – за фронтална работа с целия клас, задачата се проектира на дъската от
е-учебника (или е написана на дъската предварително).
Финална беседа за годината, месеците и сезоните.
За домашна работа:
Изработване на картичка за пролетта или за мама
(по избор).
Раздава се материал за основата на картичката,
като се обсъжда прегъването на картонения лист и
фигурите, които се получават.
Обръща се внимание на частта, върху която учениците ще нарисуват или апликират пролетни цветя.

Урок 93
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ

5+ 15–
1. 6 =

+1

10 − 1 =

4+

= 9

Задачи
1. Да се актуализират знанията на учениците за
представяне на числата 6, 7, 8 и 9 като сбор от две
събираеми.
2. Да се актуализират знанията на учениците за изваждане от числото 10.
3. Да се формира умение за прибавяне на едноцифрено число към числото 5 с преминаване и за изваждане от числото 15 на едноцифрено число със заемане.
4. Да се приложат новите знания при самостоятелно решаване на задачи от събиране и изваждане
с преминаване.
5. Да се усъвършенстват уменията за събиране и изваждане от изучения вид при решаване на текстови задачи.
6. Да се формира умение за съставяне на текстова
задача по числов израз – модел на решението ѝ.
7. Да се развие умението на учениците за сериация
чрез решаване на задача за довършване на серия от
картинни изображения.
Методи за преподаване и учене – намиране на
неизвестен компонент, онагледяване, анализ, сериация
Учебно-методически ресурси – учебник; учебна
тетрадка; табло от учебния комплект; числова линия;
изтриваем маркер.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 от учебника – самостоятелна индивидуална
работа. Подходяща е индивидуална или фронтална
проверка.
Изясняване на новите случаи от събиране и изваждане:
Чрез онагледяване с класно сметало и/или индивидуално сметало и на основата на прибавяне на сбор
към число се демонстрира случаят 5 + 6 = 11.
Чрез онагледяване с помощта на числова ос и на
основата на изваждане на сбор от число в учебника е
демонстриран случаят 15 – 8 = 7.
В случай на затруднения – на отделни ученици или
на целия клас се възлага да онагледят върху числовата линия.
Зад. 2 от учебника е за първоначално прилагане

5+

15 − 5 =

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Да се формира у
учениците умение за събиране и изваждане с прибавяне към 5 и изваждане от 15 със заемане.
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Събиране и изваждане
8=

= 7

10 − 4 =

+3

10 − 2 =

5+6=?

5 + 5 = 10
5+7=?
5 + 5 + 2 = 12

10 + 1 = 11

15 – 8 = ?

6

7

–3
8

9

–5
10 11 12 13 14 15 16 17
–8

5 + 7 = 12

15 – 8 = 7

2. 5 + 7 =

15 − 9 =

5+9=

15 − 6 =

5+6=

15 − 7 =

5+8=

15 − 8 =

3. В автобуса пътували 15 пътници. Осем от тях слезли.
Колко пътници продължили да пътуват?

пътници

4. На пазара чичо Иван имал 14 кг картофи. Продал 5 кг.
Колко килограма картофи са му останали?

кг

5. Състави текстова задача,
която се решава така:

11 − 6 =

6. Довърши:

В зад. 6 учениците довършват редица по дадения образец.
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на новите знания. При затруднения учениците могат
да правят проверка с таблото от учебния комплект.
Ученици със СОП работят с числовата линия.
Самостоятелна работа. Фронтална проверка.
Зад. 3 от учебника е текстова задача за намиране
разлика на две числа.
Примерен анализ: Какво е дадено в задачата? Какво се търси в задачата? Как ще намерим колко пътници продължили да пътуват? Отговор: Като от броя на
всички пътници, които пътували в автобуса, извадим
броя на пътниците, които са слезли.
Тази и следващите задачи се решават в тетрадките
за работа в клас. Прави се фронтална проверка.
Зад. 4. Текстова задача от същия вид. Задължително се решава в същия учебен час, като се прави
анализ по същия начин.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Самостоятелна работа в тетрадката за работа в
клас. Фронтална проверка.
По-бързо работещите да помислят над задача 5.
Зад. 5. Числовият израз се записва на дъската.
Дава се малко време на учениците да помислят и да
съставят на ум текстови задачи. Дава се възможност
на няколко деца да кажат своите задачи.
Зад. 6. Серията картинки се довършва с едно сърце и една луна.
Домашна работа: учебната тетрадка.
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Урок 94
УПРАЖНЕНИЕ

94

Упражнение

1. Попълни.

5

Вид на урока – упражнение

7 = 12

15

Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Подходяща е за фронтална работа. Изисква
аналитико-синтетична дейност – по дадените числа
учениците да се досетят кои са аритметичните знаци
и да ги попълнят вярно.
Зад. 2. Учениците трябва първо да пресметнат
дължините на втората и третата отсечка и след това
да чертаят. Пресмятанията се извършват наум или в
тетрадката за работа в клас.
Зад. 3. Текстова задача от действие изваждане.
Подходяща е за съставяне на израз с липсващ компонент (празно квадратче).
Въвежда се доказателствено онагледяване. От
маркираните 15 коли 8 са оцветени в един цвят и останалите – в друг. Отговорът на задачата се открива
в илюстрацията.
Анализ: Какво е дадено? Какво се търси? Как ще
намерим колко колички има Росен?
Като от общия брой колички извадим броя на количките на Мехмед.
За деца със затруднения: 8 плюс колко прави 15?
Зад. 4. Задачите 4 и 5 са от сериация. Учениците
трябва да изследват зависимостта в поредицата числа
и да открият „правилото“. В първата серия правилото
е + 3. Във втората серия правилото е – 4.
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9 = 18

15

9= 6

5 см
с 6 см по-дълга
с 8 см по-къса от втората

Задачи
1. Да се затвърдят и автоматизират резултатите от
събиране и изваждане до 20 с преминаване – изучените случаи.
2. Да се затвърдят уменията на учениците за чертане на отсечка по дадена мярка.
3. Да се формира умение за онагледяване на текстова задача от намиране разлика на две числа – доказателствено онагледяване.
4. Да се усъвършенстват уменията на учениците за
сериация – откриване на зависимости в редици числа.

Учебно-методически ресурси – цветни моливи,
картон с квадратна мрежа за многократна употреба,
табло, е-учебник

9

2. Начертай три отсечки.

Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
усъвършенстват уменията на учениците за събиране
и изваждане с преминаване до 20 – изучените случаи.

Методи за преподаване и учене – затвърдяване,
онагледяване, анализ

8= 7

3. Росен и Мехмед имат 15 колички. Росен има 8 колички. Колко колички
има Мехмед?

4. Довърши редиците. Кое е правилото?

1, 4,
20, 16,
5.

,

, 13,
, 8,

, 19
,0

Правилото е

+

Правилото е

Мария каза: Моето правило е + 3 → − 1.
Продължи нейната редица до 15.

+3 −1
2, 5, 4, 7, 6, 9, 8,

,

,

,

,
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Зад. 5. Правилото се усложнява – съдържа 2 стъпки. След като анализират записаните вече в редицата
числа, учениците трябва да пресметнат наум кои са
следващите числа: 11, 10, 13, 12, 15. Учениците, които се затрудняват, рисуват дъгички, както е показано
в учебника.
Подходящо е да се даде допълнителна задача на
учениците, да съставят редица от числа със свое правило, като използват числовата линия. Ако е трудно
за повечето ученици – учителят сам задава първото
число в редицата и правилото. Редицата е 5, 10, 8,
13, 11, 16, 14, 19, 17. Върху числовата ос учениците
маркират дъгички – при събиране над оста, а при изваждане – под оста.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Може да се възложи за изпълнение след
зад. 1 от учебника. Подходяща е и за екипна работа –
учениците обсъждат по двойки и попълват в мрежата
всички възможни задачи.
Зад. 2. Сравняване на именувани числа.
Зад. 3. Чертане върху квадратна мрежа.
Зад. 2 и зад. 3 са подходящи за домашна работа.

Урок 95
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ

1. Попълни.

16 − 6 =

7= 6+

Вид на урока – нови знания

10 + 1 =

Методи за преподаване и учене – актуализиране
на знания, онагледяване, анализ
Учебно-методически ресурси – цветни моливи –
син, зелен и жълт, табло, числова линия, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задачата е подходяща за самостоятелна работа, но може да се реши и при фронтална работа.
Изясняването на новите случаи от събиране и изваждане става чрез онагледяване със сметало и с онагледяване върху числова ос.
Зад. 2. Общокласна индивидуална самостоятелна
работа. Необходимо е да се направи индивидуална
проверка. За децата със затруднения – да се подканят
да използват индивидуалните си сметала и/или числова линия.
Зад. 3. Анализират се двете изображения. Изказва
се задачата. Акцентът се поставя на въпросите.
Как ще намерим с колко лева е по-скъпо червеното портмоне?
Като от цената на червеното портмоне извадим
цената на зеленото портмоне.
Как ще намерим с колко лева е по-евтино зеленото
портмоне?
Като от цената на червеното портмоне извадим
цената на зеленото портмоне.

+6 = 8

10 − 1 =

10 + 3 =

9= 6+
10 − 3 =

4+7=?

Дидактическа цел на урока: Да се формира у
учениците умение за прибавяне към 4 и за изваждане
от 16.
Задачи
1. Да се актуализират знанията на учениците за
представяне на числата 7, 8 и 9 като сбор от две събираеми, едно от които е 6.
2. Да се актуализират знанията на учениците за
прибавяне към 10 и изваждане от 10.
3. Да се формира умение у учениците за прибавяне към 4 с преминаване на десетицата на основата на
прибавяне на сбор към число.
4. Да се формира умение у учениците за изваждане със заемане от 16 на основата на изваждане на
сбор от число.
5. Да се затвърдят знанията за новите случаи на
събиране и изваждане.
6. Да се формира умение у учениците за решаване
на текстови задачи от вида: сравняване по разлики.
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Събиране и изваждане

4+ 16–

4 + 6 = 10
16 − 7 = ?

10 + 1 = 11

16 – 9 = ?
–3

16 − 6 − 1 = 9

7

8

16 – 7 = 9

9

–6
10 11 12 13 14 15 16 17
–9

16 – 9 = 7

2. Пресметни.

4+8=

16 − 9 =

4+9=

16 − 8 =

3.
16 лв.

9 лв.

С колко лева по-скъпо e червеното портмоне?
С колко лева по-евтино e зеленото портмоне?
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Важно е да се обърне специално внимание на учениците, че числовите изрази, които са модели на решението на този вид текстови задачи, са едни и същи
и при двата въпроса, но логическите отговори, които
се получават в резултат на пресмятането, са различни:
Всеки въпрос образува една задача. В случая се
решават две задачи.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 се решава веднага след зад. 2 от учебника.
В случай че учениците работят по-бавно, зад. 1 от тетрадката може да остане за домашна работа.
Зад. 2 е аналогична на зад. 3 от учебника. Подходящо е тя да бъде решена веднага след нея. Работи се
фронтално и се провежда отново беседа с учениците:
Какво е дадено в задачата?
Какво се търси първо в задачата?
Как ще намерим с колко години Сузи е по-голяма
от Георги?
Като от годините на Сузи извадим годините на Георги.
Какво се търси после в задачата?
А как ще намерим с колко години Георги е по-малък от Сузи?
Като от годините на Сузи извадим годините на Георги.
Отново се обръща внимание на двата идентични
израза – модели на решението и на двата различни
начина на именуване на получените отговори.
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Урок 96
УПРАЖНЕНИЕ

96

1. Реши задачите.

Вид на урока – упражнение

І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Фронтална работа по решаване на задачите
от мълчанката. Могат да ползват таблото или числова
линия.
Зад. 2. След попълване на таблицата се коментира в беседа как се е изменил сборът. (Всеки следващ сбор е с 3 по-голям от предишния.) Чрез въпроса „Защо?“ учениците са провокирани да разгледат
всички компоненти на задачите в таблицата. Стигат
до извода, че когато едното събираемо е постоянно
число (не се изменя), а другото се е увеличило с 3, то
и сборът се увеличава точно с 3.
При втората таблица се проследяват измененията
в резултатите, когато едното събираемо е постоянно
число (този път второто събираемо), а другото се намалява с 2. Изводът на учениците е, че и сборът се
увеличава точно с 2.
Подобни задачи е добре да се дават периодично на
учениците за попълване и анализ на зависимостите.
Зад. 3. Задачата е за сравняване по разлики.
Как ще намерим с колко килограма бялата боя е
повече от кафявата боя?
Като от килограмите бяла боя, която е купил дядото на Сара, извадим килограмите кафява боя.
Самостоятелно решаване на задачата в тетрадките.
Зад. 4. Задача от сравняване по разлики.
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4+

11 16–

9

7

7

15

5

2. Попълни таблиците. Как се изменят резултатите? Защо?
Събираемо 4
Събираемо 0
Сбор

4
3

4
6

4 4
9 12

Когато едното събираемо
не се променя, а другото
се увеличи с 3, то сборът
също се увеличава с 3.

Когато едното събираемо
не се променя, а другото
се намали с 2, то сборът
също се намалява с 2.

Събираемо 10 8
Събираемо 6 6
Сбор

6
6

4
6

2
6

3. Дядото на Сара прави ремонт у дома.
Купи 16 кг бяла боя и 8 кг кафява боя.
С колко килограма повече е бялата боя?

4. Госпожа Тасева заведе в музея 13 момичета и
7 момчета от нейния първи клас. С колко по-малко са момчетата?
5. Измери отсечките. Пресметни с колко сантиметра червената отсечка е
по-къса от зелената отсечка.

Методи за преподаване и учене – затвърдяване,
работа с таблици, извод, анализ

Насоки за организиране на учебната среда

6
9

7
3
16 8

Задачи
1. Да се затвърдят и автоматизират уменията за
събиране и изваждане от вида 4 + и 16 –.
2. Да се формират умения за изследване на зависимостите между измененията в резултатите вследствие на измененията в компонентите при действие
събиране (правопропорционална зависимост).
3. Да се затвърди умението за решаване на текстови задачи от сравняване по разлики.
4. Да се усъвършенства умението за решаване на
задачи от сравняване по разлики при решаване на
геометрична задача.
5. Да се усъвършенстват практически умения за работа с пари (представяне на ресто по различни начини).

Учебно-методически ресурси – числова линия,
табло, картонени модели на банкноти и монети от
тетрадка № 3, е-учебник

4+ 16–

Упражнение

см
см
106

Как ще намерим с колко по-малко са били момчетата?
Като от броя на момичетата извадим броя на момчетата.
Задачата може да се даде за напълно самостоятелно решаване. За по-бързо работещите ученици
може да се постави допълнително задание:
Какъв друг въпрос може да зададеш към условието на тази задача?
Зад. 5. Учениците първо измерват дължините на
двете отсечки със сантиметрова линия. Може да се
ползва обратната страна на числова линия. След това
записват в учебника резултатите от измерването. Накрая отговарят на въпроса, като извършват изваждането в тетрадките си за работа в клас или устно.
Задачата е подходяща за самостоятелно изпълнение
за домашна работа.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 е подходяща за домашна работа.
Зад. 2. Може класът да се раздели на групи по 2-ма
или по 4-ма ученици. Задачата се изпълнява под формата на ролева игра на продавач и купувач. Да се раздадат картонените модели на банкноти и монети – 20
лв., 10 лв., 5 лв., 2 лв. и 1 лв. Да има по няколко модела
от всеки вид, за да манипулират учениците с моделите.
В задачата са посочени 4 варианта на заплащане
на игра с цена 9 лв. и съответни варианти за връщане
на ресто от продавача. Учениците трябва да запишат
в таблицата поне още 2 варианта.

Урок 97
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ

3+ 17– 2+ 18– Събиране и изваждане
1. Пресметни.

8=

17 − 7 =

+1
18 − 8 =

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Да се формират у
учениците умения да събират и изваждат с преминаване до 20 (прибавяне към 2 и към 3 и изваждане от
17 и от 18).

7+

Методи за преподаване и учене – намиране на
неизвестен компонент, онагледяване, симетрия
Учебно-методически ресурси – индивидуално
сметало, числова линия, табло, цветни моливи, чертожна линия, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Да се даде за самостоятелна работа.
Изясняване на новите случаи от събиране и изваждане с преминаване. С помощта на сметало се демонстрира случаят 3 + 9 на основата на прибавяне
на сбор към число. Върху числова ос е представен
нагледно случаят 18 – 9 на основата на изваждане на
сбор от число.
Чрез схеми са онагледени и останалите три нови
случая.
Зад. 2. За самостоятелно прилагане на новите знания. Необходима е индивидуална проверка. Децата
със затруднения могат да ползват таблото, както и
индивидуално сметало и числова линия.

= 9

10 − 2 =
3+9=?

3 + 7 = 10

10 + 2 = 12

17 – 8 = ?
–1

3+8=?
3 + 7 + 1 = 11

8

9

–7

10 11 12 13 14 15 16 17 18
–8

Задачи
1. Да се актуализират уменията на учениците да
представят 8 и 9 като сбор от други събираеми.
2. Да се актуализират уменията на учениците за
изваждане до 10 и изваждане от 10.
3. Да се формират умения за прибавяне към 2 и
към 3 с преминаване и изваждане от 17 и от 18 със
заемане.
4. Да се приложат и затвърдят новите знания при
решаване на задачи.
5. Да се актуализират знанията на учениците за
геометричните фигури.
6. Да се развие умение за симетрично изобразяване върху квадратна мрежа.
7. Да се затвърди умение за решаване на задачи с
липсващ компонент.
8. Да се усъвършенства умението на учениците да
решават текстова задача от намиране разлика на две
числа.
9. Да се усъвършенства умението за измерване на
отсечки и намиране сбор на именувани числа.
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17 – 8 = 9

2. Попълни.

3+8=

17 − 9 =

2+9=

17 − 8 =

16 − 9 =

3+9=

18 − 9 =

15 − 7 =

4+7=

5+7=

3. Преброй фигурите.

→

→

13 − 7 =

7+9=
4. Дорисувай другата половина.

→
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Накрая зад. 2 се проверява фронтално.
Зад. 3. Преброяване на геометрични фигури в
композиция. Фронтална проверка.
Зад. 4. Самостоятелна работа по симетрично изобразяване на половина от клоунско лице спрямо зададена ос на симетрия и върху квадратна мрежа.
Подходящо е върху ламинирания картон с квадрат
на мрежа да се начертае от учителя ос на симетрия и
половин калинка или друго изображение и учениците
да затвърдят умението си за симетрично изобразяване върху квадратна мрежа.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 е подходяща за домашна работа. Затвърдяване и автоматизиране на резултатите от събиране и
изваждане с преминаване до 20.
Зад. 2 е текстова задача за намиране на число с
няколко единици по-малко от друго число. Прави се
анализ с подходящи въпроси.
Учениците могат да назовават отговора след аналитичния въпрос „Как ще намерим...?“
Зад. 3 е подходяща за домашна работа. Има практически характер. Учениците първо трябва да измерят и запишат дължините на всяка от отсечките. После трябва да пресметнат общата им дължина.
Пропедевтика на намиране сбор на отсечки.
Възможно е зад. 3 от учебника да бъде оставена
за домашна работа, за да се реши в урока зад. 2 от
учебната тетрадка.
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Урок 98
УПРАЖНЕНИЕ

98

Упражнение

1. Помогни на Мечо Пух.

І. Насоки за работа в учебника
В урока е подходящо да се започне с четене на откъс от книгата „Мечо Пух“, с беседа върху текста и
със запознаване на учениците с героите.
Зад. 1. Задача верижка, подходяща е за фронтална
работа. Има занимателен момент – да се помогне на
Мечо да стигне до гърнето с мед. Подходяща е за беседа и междупредметни връзки.
Зад. 2. Под формата на състезание може учениците да се разделят на отбори по редици (Мечо Пух,
Прасчо и Тигър) да решат задачите на своя герой.
Зад. 3. Сравняване числените стойности на два израза. Подходяща е за самостоятелна работа. В клас
могат да се дадат само първите 4 примера, а последните 2 да са за допълнителна самостоятелна работа
на по-бързо работещите ученици. Децата със затруднения могат да си помагат с таблото и с числовата
линия.
Зад. 4 е за откриване на верния отговор измежду
три посочени. Учениците измерват самостоятелно,
записват резултатите и накрая пресмятат сбор на 4
събираеми. Задачата подготвя учениците да решават
тестови задачи с избираем отговор.
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+4=

2. Кой ще сметне пръв?
Мечо

Прасчо

9=
3+

Задачи
1. Да се затвърдят знанията на учениците за случаите на събиране и изваждане до 20 с преминаване.
2. Да се мотивират учениците за решаване на задачи чрез провокиране интереса им към литературния
герой Мечо Пух.
3. Да се затвърдят уменията им за сравняване
стойностите на числови изрази.
4. Да се усъвършенстват уменията им за измерване на отсечки и за намиране сбор на повече от 2
събираеми.
5. Да се затвърдят уменията на учениците да решават задачи с липсващ компонент.

Насоки за организиране на учебната среда

−9=
+8=

+8=

Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
усъвършенстват уменията на учениците да събират и
изваждат с преминаване до 20.

Учебно-методически ресурси – табло, числова линия, индивидуални сметала, чертожна линия,
е-учебник

− 11 =

3+9=

Вид на урока – упражнение

Методи за преподаване и учене – беседа, упражнение

3+ 17–

8=

Тигърчо

6=
6+

7=

8=
4+

7=
8=

7=
9=

3. Сравни.

14 − 8

14 − 7

12 − 7

15 − 6

14 − 9

20 − 15

16 − 8

16 − 9

15 − 6

15 − 9

14 − 6

17 − 8

4. Мечо, Йори и Прасчо измериха и пресметнаха колко е дълга отсечката.
Огради верния отговор.
Мечо

16 см

Йори

15 см

Прасчо 13 см

см
см +

см

см
см
см +

см +

см =

см
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ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Подходяща е за домашна работа. Може
част от задачата да се реши в часа, а останалата да се
даде за домашно.
Зад. 3. Занимателна задача. На отговорите съответстват букви и в таблицата се получава името на
автора на книгата „Мечо Пух“ – Алън Милн.
За домашна работа може да се постави задача учениците да нарисуват герои от книгата.

Урок 99
УПРАЖНЕНИЕ

99

Упражнение
1. Попълни пропуснатите числа.

= 14

3+4+5+

3

4

Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
усъвършенстват уменията на учениците да събират и
изваждат до 20 с преминаване.
Задачи
1. Да се затвърдят уменията за събиране и изваждане до 20 с преминаване.
2. Да се формират знания за зависимостите при
измененията на компонентите и съответните изменения в резултатите при действие изваждане.
3. Да се затвърдят и усъвършенстват уменията на
учениците да решават практически задачи от покупко-продажба.
4. Да се затвърди умението на учениците за решаване на текстова задача за намиране на число с няколко единици по-голямо от друго число.
5. Да се усъвършенства умението на учениците за
измерване дължини на страни на геометричните фигури триъгълник и квадрат.
Методи за преподаване и учене – упражнение,
анализ
Учебно-методически ресурси – табло, числова
линия, чертожна линия, картонени модели на банкноти и монети, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Занимателна задача. Последното събира
емо е и първо събираемо в следващата задача. Това е
задача за намиране на неизвестен компонент. По дадени 3 събираеми и сбор ученикът трябва да открие
четвъртото събираемо. Подходяща е за фронтална
работа на дъската.
Зад. 2. Задача за изследване на измененията на
резултатите вследствие измененията в компонентите
при действие изваждане. Тук са възможни два случая: права зависимост – при постоянен умалител, и
обратна зависимост – при постоянно умаляемо. Двете таблици се попълват самостоятелно от учениците.
После се провежда фронтална беседа. Как се изменят
разликите и защо? Учениците достигат първо до извода, че при действие изваждане, когато умалителят е
едно и също число, а умаляемото се увеличи с 3, то и
разликата се увеличава точно с 3 (права зависимост).
След попълване на втората таблица учениците
достигат до извода, че при постоянно умаляемо, когато умалителят намалява с 2, то разликата се увелича-

5

4

14

5

15

1

8

16

2. Пресметни. Разгледай разликите. Как се променят и защо?
Умаляемо
Умалител
Разлика

6
6

9 12 15 18
6 6 6 6

Когато умаляемото се
увеличи с 3, а умалителят
не се променя, то разликата
също се увеличава с 3.

Когато умаляемото не се
променя, а умалителят
се намали с 2, то разликата
се увеличава с 2.

3. Алекс има

Умаляемо 15 15 15 15 15
Умалител 14 12 10 8 6
Разлика

. Купи си

албум за снимки за 6 лв. Колко лева са ѝ останали?

4. Леля Роси е касиер. Как да върне ресто от 9 лв.?

5 лв. + 2 лв. + 2 лв.
5 лв. + 2 лв. + 1 лв. + 1 лв.
лв. +

лв. +

лв. +

лв. + 1 лв.

лв. +

лв. +

лв. +

лв. +

лв.

лв. +

лв. +

лв. +

лв. +

лв. +

лв. +

лв.
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ва точно с 2 (обратна зависимост).
Зад. 3. Текстова задача от намиране разлика на две
числа. Умаляемото е зададено картинно чрез две банкноти. Учениците пресмятат наум стойността 15 лв.
Зад. 4. Децата работят с дидактичен материал
– картонените модели на банкноти и монети от тетрадка № 3. Да се намерят всички възможни варианти
на връщане на ресто от 9 лв. (с левове). Подходяща е
за групова организация (по двама или по четирима).
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Две таблици за изследване на зависимости
между изменения в компонентите и резултатите при
действие изваждане. Тук са представени другите два
случая: при постоянен умалител умаляемото намалява
с 2 и разликата също намалява с 2 (права зависимост).
При постоянно умаляемо умалителят се увеличава с
3, а разликата намалява точно с 3 (обратна зависимост). Беседа с учениците до формулиране на изводи.
Подходящо е да се даде след зад. 2 от учебника.
Зад. 2. Текстова задача за намиране на число с няколко единици по-голямо от друго число. Учениците
могат да назоват отговора след аналитичния въпрос
„Как ще намерим...?“.
Зад. 3. Измерване на дължините на страните на
геометрични фигури и записването им. Пропедевтика
на намиране обиколка на триъгълник и квадрат. Беседа относно дължините на двете страни на триъгълника
(равни са) и четирите страни на квадрата (равни са).
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Урок 100
ЦИФРА, ЧИСЛО

100

Цифра, число

Букви

а, б, в, г, д, е, ж, з, и, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ъ, ь, ю, я

Думи

аз, и, то, с, мама, до, в, те, игра, по, а, за, ти...

Цифри

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Числа

1, 6, 11, 17, 5, 19, 12, 13, 8, 20, 2, 14...
Заедно сме числото
единадесет

Вид на урока – обобщение

Аз съм цифрата
на единиците

Аз съм цифрата
на десетиците

Дидактическа цел на урока:
Да се обобщят и систематизират
знанията и уменията на учениците
за едноцифрените числа и за двуцифрените числа до 20.
4

5

6

1

<

3

<

Десетици

<
6
12

4
7+
7

Десетици

8

Учебно-методически ресурси – материали от
учебна тетрадка № 3 – домино, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Урокът е разработен на разтвор. Акцентите на лявата страница са:
1. Работа с таблиците като интегративна връзка
между обучението по БЕЛ и обучението по математика. БЕЛ: букви и думи; математика: цифри и числа.
2. Число 11 – цифра на единици, цифра на десетици. Позиционно значение на цифрите.
3. Едноцифрени числа от 0 до 9. Подредбата по големина е илюстрирана със стълбата. Четене, писане,
броене в прав и обратен ред. Сравняване и попълване
на липсващите числа.
4. В мълчанката са включени случаи от събиране
без и със преминаване.
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Единици

13

осемнадесет

седемнадесет

<

20
Магическа
рамка
6

5 10
13− 8
4
11

9

Десетици

двадесет

Единици

1 15
4
Десетици

Единици

1
5
петнадесет

тринадесет
Десетици

Единици

Десетици

Единици

2

0

1

8

четиринадесет

Учениците обобщават изученото за едноцифрени и двуцифрени числа.

Методи за преподаване и учене – беседа, анализ

Единици

<

16

<

1
6
шестнадесет

нула

110

<

<

девет

<

две

единадесет

18

четиринадесет

тринадесет

18

20

деветнадесет

шестнадесет

петнадесет

дванадесет

десет

шест

5

13

16

15

осем

пет

три

едно

11

седем

четири

3
Задачи
2
1. Да се обобщят и система1
тизират знанията на учениците
0
за цифрите, с които се записват
едноцифрените и двуцифрените
числа, като се разграничават цифра и число.
2. Да се обобщят и систематизират знанията за едноцифрените и двуцифрените числа – четене, писане,
състав.
3. Да се обобщат и систематизират знанията за
принципа на образуване на редицата на естествените
числа.
4. Да се обобщят и систематизират знанията за
съзнателно броене до 10 и до 20 в прав и в обратен
ред.
5. Да се обобщят и систематизират знанията за
сравняване на едноцифрени и двуцифрени числа по
големина.
6. Да се обобщят и систематизират знанията за количественото и редното значение на числата до 20.

9

8

7

10

12

14

17

19

111

Акцентите на дясната страница са:
1. Двуцифрени числа от 10 до 20. Подредбата им
по големина върху стълбата. Четене, писане, броене
в прав и в обратен ред. Сравняване и попълване на
липсващите числа.
2. Магически квадрат със сбор 15.
6

7

2

1

5

9

8

3

4

3. В мълчанката са включени случаи от изваждане
без и със заемане.
4. Попълване на таблици за двуцифрени числа:
състав – десетица/и, единици; запис на числото с цифри; запис на числото с думи. Според зададения образец за всяка таблица се извършват необходимите
дейности.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1, зад. 2, зад. 3 и зад. 4 са подходящи за самостоятелна работа.
Зад. 5 по възможност се работи в урока. Съществува възможност за групова работа.
2

3

4

1

0

2

2

6

4

3

3

0

4

2

1

3

Може да се ползват материали от учебна тетрадка
№ 3 – домино, и по преценка на учителя да се възложат подобни задачи.

Урок 101
УПРАЖНЕНИЕ

101
1. Сравни.

Вид на урока – упражнение

Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е подходяща за самостоятелна работа. Пресмятат се числовите изрази и резултатите им се сравняват.
Зад. 2. Първата редица е съставена по правилото
– 4, – 1. Учениците проследяват първите три стъпки
и довършват редицата. Подходяща е за фронтална работа. Втората редица е с правило + 2, – 4 . Може да
се попълнят още 2 числа чрез фронтална работа, а останалите да се попълнят самостоятелно от учениците.
Третата редица числа е съставена по правилото – 3,
+ 1. Отново е подходяща за беседа. Учениците могат
да попълнят самостоятелно липсващите числа.
Зад. 3 е творческа задача за съставяне на числова
редица по собствено правило. Добре е учениците да
работят съвсем сами. Учителят може да окаже индивидуална помощ на учениците, които се затрудняват.
Зад. 4. Магическият квадрат трябва да се анализира, като се пресметнат сборовете по хоризонтала и по
вертикала, а пресмятането на сборовете по диагоналите е дадено като образец.
Зад. 5. За да проверят дали квадратът е могически,
учениците сами трябва да пресметнат сборовете във
всички редове, стълбове и диагонали.

8+5

15 − 8

16 − 9

4+9

5+6

13 − 5

6+9

7+4

12 − 6

17 − 8

20, 16, 15, 11,

− 4, −1

,

,

,

,

,

,

+2, − 4
10, 12, 8, 10,

,

19, 16, 17, 14, 15,

Задачи
1. Да се усъвършенства умението за сравняване
стойностите на числови изрази.
2. Да се затвърдят уменията на учениците за откриване на зависимости в числови редици (откриване и спазване на правило при изграждане на числова
редица).
3. Да се формира умение за съставяне на числова
редица по определено правило.
4. Да се формира представа за магически квадрат.
5. Да се затвърди знанието за магически квадрат.

Учебно-методически ресурси – табло, числова
линия, индивидуално сметало, е-учебник

6+6
14 − 6

2. Кое е моето правило?

Дидактическа цел на урока: Да се усъвършенстват и автоматизират уменията на учениците за събиране и изваждане с преминаване до 20.

Методи за преподаване и учене – наблюдение,
анализ, упражнение

Упражнение

,

Правилото е: −

,

, +

,

,

,

, 11
.

3. Измисли твое правило и запиши редица, като започнеш от 0.

Моето правило е:
4. Магически квадрат.
Какво е това?

Сбор

,

15

.
5. Провери магически
ли е квадратът.

2 + 5 + 8 = 15
6

1

8

6+1+8=

3

2

7

7

5

3

7+5+3=

8

4

0

2

9

4

2+9+4=

1

6

5

6 + 5 + 4 = 15
8+3+4=
1+5+9=
6+7+2=
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Учениците попълват магическия квадрат: сборът по редовете, по стълбовете и по диагоналите е
винаги 15.

ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Занимателна задача-верижка. При всички
случаи се налага преминаване на десетицата. Подходяща е за самостоятелна работа. Може да се даде
като допълнителна работа за по-бързо работещите по
зад. 1 от учебника.
Зад. 2. Целта е учениците самостоятелно да съставят различни комбинации от две събираеми за всяко
от числата: 15, 16, 17 и 18. Задачата създава възможности за диференциация, тъй като всеки ученик ще
избере комбинации според способностите си. Това е
загатнато в започнатите задачи.
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Урок 102
ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ

102

Текстови задачи
1. Мишо има 7 колички. Брат му има 9 колички. Колко колички
имат двамата?

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Да се формират умения за анализ и решаване на типови текстови задачи.
Задачи
1. Да се формира представа за съществените елементи на текстовата задача: условие, числови данни,
въпрос, зависимости.
2. Да се формира представа за необходими и достатъчни числови данни.
3. Да се формира умение за даване на аналитичен
(описателен) отговор на аналитичния въпрос: „Как
ще намерим....?“.
4. Да се затвърди умението да се решава текстова
задача за намиране сбор на две числа.
5. Да се затвърди умението за решаване на текстова задача от намиране разлика на две числа.
6. Да се формира умение за допълване на въпрос
до получаване на текстова задача.
7. Да се формира умение за съставяне на текстова
задача по: аналитична картина; по числови данни и
решение; по сюжет.
Методи за преподаване и учене – анализ, упражнение
Учебно-методически ресурси – модели на банкноти и монети от тетрадка № 3, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Разборът е даден в учебника. За учениците,
които се затрудняват, е предназначено онагледяването към задачата.
Зад. 2. Разборът е даден в учебника.
Зад. 3. Чрез беседа се анализират елементите на
онагледяването, както и символично изобразеният
въпрос на задачата.
Пример:
Сашо има 6 червени части лего, Петьо има 8 зелени части лего. Колко части имат общо двамата? Как
ще намерим колко части имат общо? Като към броя
на червените части прибавим броя на зелените части.
Може зад. 3 да се даде веднага след задача 1.
Зад. 4. Творческо упражнение: по дадени числови
данни и модел на решението да се състави текстова
задача. Задачата изисква аналитико-синтетична дейност. Учениците трябва само да изкажат условието
на задачата. Именуването на отговора насочва мисълта на учениците към конкретна тематика.
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Мишо – 7 колички.
Брат му – 9 колички.
Какво е дадено в задачата?
Какво се търси? Как ще намерим
колко колички имат двамата?

Колко колички
имат двамата?
Като към броя на количките
на Мишо прибавим броя на
количките на брат му.

2. Хилда имала 16 стикера. Подарила 8 стикера на Рени. Колко стикера
са ѝ останали?
Хилда – 16 стикера.
Подари – 8 стикера.
Как ще намерим колко
стикера са ѝ останали?

Колко стикера
са ѝ останали?
Като от броя на стикерите, които е
имала, извадим броя на стикерите,
които е подарила на Рени.

3. Състави текстова задача и я реши.

?
4. Състави текстова задача,
която се решава така:

20 лв. − 12 лв. = 8 лв. (ресто са върнали на Цветан)
5. Състави текстова задача за закупени зеленчуци на пазара.
113

Пример: Цветан си купил енциклопедия за 12 лв.
Платил (дал) банкнота от 20 лв. Колко лева ресто са
му върнали?
Зад. 5. Творческо упражнение за съставяне на текстова задача по даден сюжет (закупени зеленчуци на
пазара). Учениците имат свободата да съставят задачи с числови данни, които им е лесно да пресметнат.
Да не се санкционира трудността на пресмятанията, а
това да са реалистични твърденията в нея. Подходяща е за домашна работа.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Подходящо е задачите в учебната тетрадка да се
решат при фронтална работа още преди задачите в
учебника.
Зад. 1. След беседа се стига до извода, че не достигат данни, за да се получи задача и да бъде решена.
Учениците трябва да добавят данни и задачата да се
реши устно. Да се направи извод, че са необходими
поне две числа, за да има задача.
Зад. 2. Подходяща за фронтална работа. Децата
изказват различни възможни въпроси:
Колко диска има общо Лили?
С колко повече са дисковете ѝ с филми?
С колко по-малко са дисковете ѝ с музика?
Зад. 3. Подходяща е за домашна работа. Тя представлява творческо упражнение по разграничаване
елементите на текстова задача.

Урок 103
ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ

103

1. Букет рози струва 15 лв. Букет хризантеми
струва с 8 лв. по-малко. Колко лева струва
букетът от хризантеми?

Вид на урока – нови знания

Букет рози – 15 лв.
Букет хризантеми – с 8 лв.
по-малко.

Дидактическа цел на урока: Да се усвоят и усъвършенстват уменията на учениците за четене с разбиране, анализ и решаване на текстови задачи.

Как ще намерим колко лева струва
букетът от хризантеми?

Задачи
1. Да се усвоят умения за решаване на текстови задачи за намиране на число с няколко единици по-малко от друго число.
2. Да се усвоят умения за решаване на текстови задачи за намиране на число с няколко единици по-голямо от друго число.
3. Да се усвоят умения за решаване на текстови
задачи от сравняване по разлики.
4. Да се усвоят умения за съставяне на текстова
задача по дадено условие и модел на решението ѝ.
5. Да се формира умение за преобразуване на текстова задача чрез промяна на дума (думи) в текста.
Методи за преподаване и учене – анализ, упражнение.
Учебно-методически ресурси – сметало, ламинирана числова линия, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Разборът на задачата е даден в урока. Важно е при отговор на аналитичния въпрос учениците
да свикнат да назовават числото отношение, което показва с колко единици търсената величина е по-малка
(или по-голяма) от дадената величина.
Зад. 2. Също е важно учениците да осмислят, че
когато в условието на задачата има именувани числа
(кг, лв. и др.), при отговора на аналитичния въпрос
не се използва думата „броя“, а се назовава мерната
единица (в случая – килограм).
Зад. 3. Сравняване по разлики. Добре е тази задача да се решава фронтално чрез беседа. Важно е учениците да затвърдят представите си, че при този вид
задачи могат към едно условие да бъдат зададени два
въпроса. Решенията и при двата случая се записват с
еднакъв числов израз, но именуването на получения
резултат е различно.
Зад. 4. Творческо упражнение – затвърдява се
умението по дадено условие и решение да се допълни
въпросът на задачата. В случая могат да се зададат
два въпроса (тъй като резултатът не е именуван): С
колко кокичетата са повече от минзухарите? С колко
минзухарите са по-малко от кокичетата? Зад. 4 се решава непосредствено след зад. 3.

Текстови задачи

Колко лева струва
букетът от хризантеми?
Като от цената на букета
от рози извадим 8 лв.

2. Котаракът Томи тежи 6 кг. Кучето Блеки тежи с 6 кг
повече от Томи. Колко килограма тежи Блеки?
Томи – 6 кг.
Блеки – с 6 кг повече.
Как ще намерим колко
килограма тежи Блеки?

Колко килограма
тежи Блеки?
Като към теглото на
Томи прибавим 6 кг.

3. На разходка в планината отиват 16 деца и 7 възрастни.
С колко повече са децата?
Как ще намерим?

С колко по-малко са възрастните?
Как ще намерим?

Като от броя на децата извадим броя на възрастните.

4. Измисли и допълни въпрос по даденото условие и решение.
На поляна – 18 кокичета
и 9 минзухара

Решение:

?

18 − 9 = 9
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ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Задача за намиране сбор на две числа. Подходяща е за домашна работа.
Зад. 2. Творческо упражнение – преобразуване на
текстова задача чрез промяна на дума (думи) в текста,
така че от задача за събиране да се получи задача,
която се решава с действие изваждане. Подходяща е
да се реши след зад. 2 от учебника. Устно се предлага промяна на условието. Новата задача се решава
устно.
Учениците, които се затрудняват със събиране и
изваждане с преминаване до 20, могат да ползват индивидуалното сметало или числова линия от ламинираното приложение.
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Урок 104
ВЕЧЕ ЗНАМ
Вид на урока – обобщение
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят и
систематизират знанията на учениците за събиране и
изваждане до 20 с преминаване.
Задачи
1. Да се актуализират знанията за събиране и изваждане с преминаване до 20.
2. Да се актуализират и обобщят уменията за извършване на проверка на действието изваждане чрез
събиране.
3. Да се актуализират и обобщят уменията за решаване на задачи с липсващ компонент (на интуитивна основа).
4. Да се систематизират уменията на учениците да
решават текстови задачи от събиране и от намиране
на число с няколко единици по-малко от друго число.
5. Да се актуализират и систематизират знанията
на учениците за мерната единица час.
6. Да се усъвършенстват уменията за сравняване
стойностите на числови изрази.
Методи за преподаване и учене – упражнение,
анализ
Учебно-методически ресурси – табло, числова
линия, индивидуално сметало, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Подходяща е за фронтална работа.
Зад. 2. Подходяща е за самостоятелна работа. Актуализира се начинът за извършване на проверка на
действието изваждане.
Зад. 3. Усъвършенстват се и се систематизират
уменията за събиране и изваждане с преминаване до
20. На този етап преобладаващата част от учениците
следва да са усвоили случаите на събиране и изваждане с преминаване до 20 (табличните резултати от
приложението). Учениците със затруднения могат да
ползват таблото, числовата линия или индивидуалното сметало.
Зад. 4. Подходяща е за самостоятелна работа. При
фронтална работа разборът минава през въпросите:
Какво е дадено в задачата?
Какво се търси в задачата?
Как ще намерим колко цветя общо цъфнаха в градината на баба Невена?
Като към броя на лалетата прибавим броя на нарцисите.
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Вече знам
1. Пресметни.

→

9+2=

−5=

→

+9=

→

−8=

2. Пресметни и направи проверка.

12 − 5 =

Проверка:

16 − 8 =

Проверка:

3. Открий.

7+

= 11

−5=8

8+

= 17

−7=6

8+

= 14

18 −

+ 6 = 12
4+

=9

= 13
+ 8 = 17

4. В градината на баба Невена цъфнаха 9 лалета и 7 нарциса.
Колко цветя общо цъфнаха в градината на баба Невена?

5. Марти има в албума си 12 стикера с динозаври, Камен има с 3 стикера
по-малко от него. Колко стикера има Камен?

6. Нарисувай стрелки на часовниците, за да показват часà.
11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

11 12 1
10
2
9
3
8
4
7 6 5

14 часà

8 часà

20 часà
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Зад. 5. Подходяща е за фронтална работа. При
аналитичния въпрос „Как ще намерим колко стикера
има Камен?“ се очаква отговор „Като от броя на стикерите на Марти извадим 3“.
Учениците записват самостоятелно решението в
учебника.
Зад. 6. Учениците рисуват самостоятелно стрелки
(малка и голяма) на правилните места така, че часовниците да показват посочения час.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Подходяща е за домашна работа. Учениците пресмятат стойностите на числовите изрази, запомнят междинните резултати и сравняват получените две числа.
Зад. 2. Творческо упражнение с текстова задача от
вида: Допълване на числови данни до получаване на
текстова задача. Подходяща е за работа по време на
урока, след решаването на зад. 4.
Зад. 3. Подходяща за домашна работа. Важно е
съставените от учениците задачи да отговарят на картината.

Урок 105
АЗ УСПЯХ
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1. Пресметни сборовете.

Вид на урока – упражнение

Методи за преподаване и учене – упражнение
Учебно-методически ресурси – ламинирана чис
лова линия за трудно успяващите ученици
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Класът се разделя на две групи за изпълнението на
всички задачи от учебника и учебната тетрадка.
Зад. 1. Самостоятелно решаване на задачите от
събиране с преминаване до 20 (по 4 примера на всяка
група).
Зад. 2. Самостоятелно решаване на задачите от изваждане със заемане (по 4 примера на всяка група).
Зад. 3. Всяка група решава по един пример от изваждане и прави проверка със събиране.
Зад. 4. За двете групи по една задача от свързване наименованията на компонентите със съответния
компонент в задачата.

9+2=

7+8=

5+9=

9+8=

8+8=

7+6=

8+3=

6+6=

2. Намери разликите.

Дидактическа цел на урока: Да се получи обратна връзка за знанията и уменията на учениците за
събиране и изваждане до 20 с преминаване, както и за
решаване на текстови задачи.
Задачи
1. Да се провери нивото на знания и умения за събиране с преминаване до 20.
2. Да се провери нивото на знания и умения за изваждане със заемане до 20.
3. Да се провери умението на учениците да правят
проверка на изваждане със събиране.
4. Да се проверят знанията на учениците за наименованията на компонентите и резултатите при арит
метичните действия събиране и изваждане.
5. Да се проверят уменията на учениците да решават текстови задачи за намиране на крайния час по
даден начален час и продължителност на събитието.
6. Да се проверят уменията на учениците самостоятелно да решават текстови задачи от намиране на число с няколко единици по-голямо от друго число.
7. Да се проверят уменията на учениците да решават задачи от събиране и изваждане с преминаване за
намиране на липсващ компонент.
8. Да се проверят уменията на учениците за допълване на текстова задача по дадено нейно начало
(творческо упражнение).

Аз успях

11 − 5 =

15 − 8 =

13 − 6 =

16 − 8 =

18 − 9 =

14 − 7 =

12 − 3 =

17 − 9 =

3. Пресметни и направи проверка.

11 − 8 =
Проверка:

+

14 − 5 =

=

Проверка:

4. Свържи. Събираемо
Сбор

+

=
Умаляемо

6 + 8 = 14

Събираемо

12 − 4 = 8

Разлика
Умалител

5. Калин и Минко отишли на кино
в 12 часӚ. Там прекарали 3 часа.
В колко часӚ са се прибрали?

Сашо и баща му отишли за риба
в 11 часӚ. Ловили риба 3 часа.
В колко часӚ са се прибрали?

6. На пролетния бал на първи клас
ще пеят 7 момчета и с 4 повече
момичета. Колко момичета
ще пеят на пролетния бал?

В театрална пиеса ще участват
8 момчета и с 5 повече момичета.
Колко момичета ще участват
в пиесата?
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Зад. 5. Равностойни задачи за намиране на краен час по дадени начален час и продължителност на
действието.
Зад. 6. Равностойни задачи за намиране на число с
няколко единици по-голямо от друго число.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Подходяща е да се даде за домашна работа.
Зад. 2. Творческо упражнение над текстова задача
– допълване на задача по дадено начало. Може да се
даде за домашна работа. Задачите могат да се решат
устно в занятието по самоподготовка.
Важно е в процеса на допълване на условието учениците да съобразят участващите в условието числа
да са такива, че с тях да могат да извършат необходимото пресмятане според въпроса, който ще измислят.
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Урок 106
ЧИСЛАТА 10, 20, 30…
ЧЕТЕНЕ И ПИСАНЕ

Числата 10, 20, 30... Четене и писане

1 дес. = 10

Вид на урока – нови знания

5 дес. = 50

Дидактическа цел на урока: Да се формират у
учениците понятия за числата 10, 20, 30...
Задачи
1. Да се формират понятия за количественото значение на числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и
100.
2. Да се формират умения за представяне на числата като определен брой десетици.
3. Да се форимира понятие за новата бройна единица – десетицата, и умение за броене по десетици в
прав и обратен ред.
4. Да се формира умение за четене и писане на
изучаваните числа.
5. Да се формира умение за сравняване на числата
10, 20, 30... 100.
Методи за преподаване и учене – беседа, демонстрация, обяснение
Учебно-методически ресурси – индивидуални
сметала; картонени модели на банкноти и монети от
тетрадка № 3; картонени десетични модели – блокче стотица и стълбчета десетици; снопчета десетици
сламки за сок – 10 броя; картони с размер 15 см и
10 см с написани от едната страна числата 10, 20,
30…100 – по един комплект на всеки ученик, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Фронтална беседа и демонстрация по карето за
нови знания: 3 банкноти по 10 лв. илюстрират 3 дес.
= 30, и т.н.
Демонстрация на количественото значение на числата 30, 40... 100 на сметало.
Зад. 1. Усвояване наименованията на числата на
нагледно-практическа основа (табелите с имена на
улици).
Зад. 2. Усвояване на броенето по десетици в прав
ред.
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2 дес. = 20

3 дес. = 30

7 дес. = 70

9 дес. = 90

10 дес. = 100

3 дес. = 30 тридесет

4 дес. = 40

6 дес. = 60

8 дес. = 80

106

100 – сто

6 дес. = 60 шестдесет 9 дес. = 90 деветдесет

1. Прочети името на улицата. Запиши с думи номера.
ул. Васил Левски
50

ул. Христо Ботев
70

50 –

ул. България
100

70 –

100 –

2. Преброй до сто по десетици.
Учениците се запознават с числата 10, 20... 100 и броят до 100 по десетици.
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ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Учениците броят по десетици и попълват
пропуснатите числа в редицата; броят в прав и в обратен ред.
Зад. 2. Задачата е за сравняване на именувани числа: 100 лв., 90 лв. и т.н.
Добре би било да се предвиди дидактична игра,
свързана с числата 10, 20, 30... 100, например:
Играта може да е от типа на играта на карти „Война“. Играе се по двойки – на един чин. Всеки има по
един комплект картони, които са разбъркани, и ученикът ги държи на купчина, с обратната страна нагоре. Едновременно двамата ученици вземат най-горната скрита карта и я обръщат с числото нагоре на
плота на чина. Този, който има карта с по-голямо
число, взема картата на другия и слага и двете карти
отдолу в купчинката си. Когато се паднат две карти
с равни числа, се казва: „Война“ и децата синхронно
обръщат по три карти. Важни са числата на третите
карти – сравняват се по големина и всички карти на
чина взима ученикът, чиято трета карта е с по-голяма
стойност. Победител е този ученик, който успее да
вземе всички карти на партньора си.

Урок 107
ЧИСЛАТА 10, 20, 30...
СРАВНЯВАНЕ
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Числата 10, 20, 30... Сравняване

1. Сравни.

9

6

8

3

0

5

1

7

10

9

2

4

2. Подреди числата от задача 1 по големина. Започни от най-голямото.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Да се формират
умения за сравняване на числата 10, 20, 30...

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

100 > 90 > 80 > 70 > 60 > 50 > 40 > 30 > 20 > 10

Задачи
1. Да се актуализират знанията за сравняване на
числата от 1 до 10.
2. Да се формират умения за сравняване на числата 10, 20, 30...
3. Да се формират умения за представяне на числата като сбор от разредни единици.
4. Да се разширят знанията за едноцифрени и за
двуцифрени числа.

3. Това са Нели, майка ѝ и баща ѝ. Кой е най-тежък?

кг
20 кг

Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Подходяща е за самостоятелна работа.
Зад. 2. Сравняване на числата 10, 9... по големина
Изясняват се новите знания – сравняват се числата 10, 20, 30... Подреждат се в прав и в обратен ред.
Зад. 3. Задача за сравняване на именувани числа.
Следва се логическата конструкция: ако А е по-лек от
В, а В е по-лек от С, то А е по-лек от С. Следователно
С е най-тежък.
Зад. 3. По даден състав на числото учениците записват число и по дадено число записват неговия състав.
Зад. 4. Задачата е за систематизация и класификация на числа по признака брой на цифрите, с които се
записват.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Подходяща е за домашна работа. Сравняват се състав на число с число или две числа.
Зад. 2. Подходяща е за домашна работа. Учениците сравняват и подреждат двуцифрените числа от
10 до 90.
Зад. 3. Подходяща е за домашна работа. Затвърждаване на знанията за наименованията на числата
10, 20, 30...

кг

60 кг

80 кг

кг

Отговор:

4. Попълни.

1 дес. + 3 ед. =
5. Запиши.

Методи за преподаване и учене – наблюдение,
анализ
Учебно-методически ресурси – модели на десетични блокчета от тетрадка № 3; картонени модели
на банкноти и монети; картони с изписани върху тях
числата 10, 20, 30..., е-учебник

60 кг

90

8

15
20

6 дес. + 0 ед. =

4
70

3
9

50
5
12

1

40

19

2

30 =
Едноцифрени

дес. +

ед.

Двуцифрени
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В урока може да се направи практическо упражнение след работата по новите знания и преди зад. 3.
Подходяща е игра по двойки с картоните с числа десетици. Играта е от вида „Война“ – за сравняване на
десетици.
След зад. 3 може да се направи игра с моделите на
банкноти: 100 лв., 50 лв., 20 лв. и 10 лв. (по няколко
модела) и 50 ст., 20 ст. 10 ст. – за сравняване и заменяне на банкноти и монети (пропедевтика на събиране с числата 10, 20, 30...).
Може да се направи упражнение по онагледяване
на числата 10, 20, 30... с блокчетата десетици от тетрадка № 3. Учителят казва число – ученикът го онагледява на чина си. После трябва да нареди отдясно
по-голямо число и да го назове.
Пример: 3 дес. – 5 дес.
Може да се направи игра: Всеки ученик си избира
един от картоните с написани върху тях числа – десетици. Излиза пред дъската и застава с лице към класа
като държи картона си с написното число към децата.
Казва „Аз съм числото 70. Аз съм с 10 по-малко от
80 и с 10 по-голямо от 60“. И така, докато се изредят
всички възможни числа.
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УРОК 108
УПРАЖНЕНИЕ

108

Упражнение
10

1. Свържи, като започнеш
от най-малкото число.

20

30

Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
усъвършенстват знанията за числата 10, 20, 30...
Задачи
1. Да се затвърдят знанията за сравняване на числата 10, 20, 30...
2. Да се затвърдят знанията за наименованията на
числата 10, 20, 30...
3. Да се затвърдят понятията за десетици.
4. Да се усъвършенстват уменията за сравняване
на именувани числа – десетици.
5. Да се развива логическото мислене на учениците чрез работа по задачи за сериация.
Методи за преподаване и учене – упражнение,
анализ
Учебно-методически ресурси – картони с числа
10, 20, 30... картонени модели на десетични блокчета,
е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Занимателна задача за самостоятелна работа.
Зад. 2. Задача за сравняване на числата от вида 10,
20, 30... по големина. Подходяща е за фронтална или
за групова работа (предполага обсъждане на решението) в групи по четирима.
Зад. 3. Задача за самостоятелна работа. Може да
се допълни с още числа, които учителят да продиктува, а учениците да запишат имената им в тетрадките
си.
Зад. 4. Затвърждаване на знанията за състава на
числата 10, 20, 30...
Зад. 5. Задача за изследване на редици от фигури
– сериация. Правилото е по-сложно, тъй като формите се редуват в прав ред, а цветовете се променят
огледално.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Подходяща е след зад. 2 от учебника. Ученикът трябва да се абстрахира от излишните именувани числа и да свърже само съответните килограми с
животното, което тежи толкова. Развива се логическо
мислене. Може да се направи при фронтална организация на работата и чрез беседа. Верни отговори:
зайче – 4 кг, лисица – 5 кг, планинска коза – 20 кг,
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70

100

. Юли има 30

. Цеци има 80

. Руми има 100

Пламен има 50

40

80 50

90

2. Варта има 20

60

.

.

Кой има най-голяма колекция?
Попълни.

>

>

Отговор: Най-голяма колекция има

>

>
.

3. Запиши с думи числата.

40 –

80 –

100 –

4. Колко десетици са? Запиши.

десетици

десетици

десетици

5. Продължи редицата.

119

сърна – 30 кг, вълк – 50 кг, и мечка – 100 кг. Теглото
на козата и сърната може да бъде разменено.
Зад. 2. Ученикът трябва да познае дължината на
всеки от изобразените предмети.
Подходяща е за групова работа – обсъждане в групи по 4 или 5 ученици.
Верни отговори: телефон – 10 см, книга – 20 см,
лаптоп – 40 см, телевизор – 70 см, чин – 100 см.
Зад. 3 е предназначена за поддържане на знанията
за определяне на часа.

Урок 109
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ
НА 10, 20, 30...

109
1.

Събиране и изваждане на 10, 20, 30...
3+2=

9−2=

3 дес. + 2 дес. =

Вид на урока – нови знания

Методи за преподаване и учене – обяснение, демонстрация, анализ
Учебно-методически ресурси – картонени модели
на десетични блокчета; картони със записани числата 10,
20, 30... и математически знаци; снопчета сламки – десетици; картонени модели на монети и банкноти
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Подходяща е за самостоятелна работа за актуализация на знанията за събиране и изваждане до 10.
Работа по формиране на умения за събиране и изваждане с числата 10, 20, 30... Онагледяване със снопчета – десетици от сламки за сок, разрязани наполовина
и завързани с гумено ластиче. Всяко дете манипулира
със снопчетата и онагледява решаваните задачи от събиране и изваждане.
Зад. 2. Подходяща е за самостоятелна работа.
Зад. 3. Да се реши чрез манипулиране и нареждане
на картонените модели на монети върху чина. Задачата може да се използва за индивидуална проверка или
за фронтална проверка.
(5 монети по 20 стотинки правят 1 лв.; 20 ст. + 20 ст.
+ 20 ст. + 20 ст. + 20 ст. = 100 ст. = 1 лв.)
Зад. 4. Текстова задача от намиране сбор на две числа.
Анализ: Как ще намерим колко стотинки има в касичката си Ирена? Като към стойността на едната монета прибавим стойността на другата монета.

дес.

4 дес. + 4 дес. =

дес.

9 дес. − 2 дес. =

дес.

10 дес. − 1 дес. =

дес.

100 − 10 =

40 + 40 =
2.

10 − 1 =

90 − 20 =

30 + 20 =

Дидактическа цел на урока: Да се формират умения у учениците за събиране и изваждане на числата
10, 20, 30...
Задачи
1. Да се актуализират знанията за събиране и изваждане до 10.
2. Да се формират умения за събиране и изваждане
на числата 10, 20, 30... на основата на събиране и изваждане на десетици.
3. Да се приложат новите знания при самостоятелно
решаване на задачи.
4. Да се формират умения за събиране и изваждане
на именувани числа (стотинки).
5. Да се направи пропедевтика на решаване на съставни текстови задачи чрез решаване на свързани по
смисъл елементарни текстови задачи.

4+4=

30 + 10 =

50 + 20 =

70 + 30 =

70 − 30 =

100 − 40 =

60 − 50 =

3. Колко стотинки са 1 лев?

4. Ирена спестява пари за нова
саксия за своите теменужки.
Има в касичката си 50 ст. и
20 ст. Колко стотинки има
Ирена?

50 ст. + 20 ст. =

ст.

Още колко стотинки ѝ
трябват, за да има 1 лв.?

100 ст. −

ст. =

ст.
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Анализ: за намиране разлика на две числа.
Как ще намерим колко стотинки още трябва да спести Ирена?
Като от парите, които трябва да спести, извадим
парите, които е спестила досега. Задачата може да се
реши и чрез записване с неизвестен компонент:
= 100 ст.
70 ст. +
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Подходяща е за работа след решаване на зад.
2 от учебника. Може да се даде като задача за допълнителна самостоятелна работа в урока за по-бързо работещите след зад. 2 от урока, а част от задачата да остане
за домашно за всички ученици.
Зад. 2. Събиране и изваждане с именувани числа.
Учениците трябва да пресметнат изразите, да запишат
правилно резултатите и после да свържат със стрелки
равните по резултат задачи. Събиране и изваждане на
10, 20, 30... с именувани числа. Подходяща е за домашна работа. В урока учениците със затруднения следва
да използват десетичните блокчета за доказателствено
онагледяване на задачите.
Изваждане от 100: Върху десетичното блокче – стотица, се нареждат необходимият брой десетични стълбчета, колкото е умалителят, и ученикът вижда колко е
разликата (остава различната по цвят непокрита част от
десетици). След това записва задачата в тетрадката си.
Може да се нареждат задачи с помощта на картоните със записани числа 10, 20, 30... и знаците +, –, =.
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Урок 110
УПРАЖНЕНИЕ

1. Пресметни.

Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
усъвършенстват знанията и уменията на учениците за
събиране и изваждане на десетици.
Задачи
1. Да се затвърдят знанията за събиране и изваждане на числата 10, 20, 30...
2. Да се усъвършенстват уменията на учениците
да решават задачи с липсващ компонент.
3. Да се затвърдят уменията на учениците да решават текстови задачи от намиране разлика на две
числа.
4. Да се формира умение у учениците за намиране
стойностите на неизвестни компоненти в равенства.
Методи за преподаване и учене – обяснение, упражнение, анализ
Учебно-методически ресурси – картонени модели на банкноти, десетични блокчета
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Занимателна задача мълчанка. Подходяща
е за устно смятане с фронтална работа.
Зад. 2. Подходяща е за самостоятелна работа, но
може да се решава и фронтално на дъската.
Подходящ въпрос: Тридесет плюс колко е равно
на петдесет? Отговорите се откриват и интуитивно,
без да се използва правило за намиране на неизвестно събираемо.
Зад. 3. Текстова задача за намиране разлика на две
числа. Анализ: Какво е дадено? Какво се търси? Как
ще намерим колко топчета са останали в колекцията на бащата на Мишо? – Като от броя на топчетата
в колекцията на бащата извадим броя на топчетата,
които е подарил на Мишо.
Зад. 4. Щом две еднакви кукли струват 40 лв., учениците интуитивно намират двете равни събираеми,
чийто сбор е 40 – следователно всяка кукла струва
20 лв. В следващата задача двете кукли и тигърче
струват общо 50 лв. Като знае ученикът, че двете кукли струват 40 лв., интуитивно открива, че тигърчето
струва 10 лв.
За учениците, които се затрудняват, е подходящо
да манипулират върху чина с моделите на банкноти.
Да нареждат различните комбинации:
В началото 20 лв. + 20 лв. = 40 лв.
За второто условие: 20 лв. + 20 лв. + 10 лв. = 50 лв.
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110

Упражнение
10

80
60

20 +

30

80

60

100 −
10

40
2. Попълни.

30 +

= 80

+ 10 = 80

60 +

= 90

100 −

= 50

− 30 = 60

70 −

= 20

3. Бащата на Мишо има колекция от 80 стъклени
топчета. Той подари на Мишо 20 от тях.
Колко топчета са му останали?

4. Колко струват?

лв. +

лв. = 40 лв.

лв. +

лв. +

струва

лв.

лв. = 50 лв.
струва

лв.
121

ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Първо се решава изразът с два компонента и
после ученикът преценява с кое число да замести липсващия компонент така, че да е вярно неравенството.
Пример: 20 + 50 > 10 +
Първо пресмята 20 + 50 = 70
После записва неравенството 70 > 10 +
Възможните отговори са:
0, 1 ,2 , 3 , 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50
Във второто неравенство възможните отговори са:
60, 70, 80 и 90.
При равенството възможният отговор е 80.
При последното неравенство възможните верни
отговори са: 10, 20 и 30, както и 0.
Зад. 2. Може да се решава при фронтална работа,
за да се обсъдят разсъжденията. Задачата е по-трудна
от дадената в учебника зад. 4 от същия вид. Тръгва
се от второто равенство, тъй като при първото има
няколко възможни комбинации, които дават сбор 60.
При второто равенство двата елемента, чийто сбор е
60, и още един елемент от единия вид имат общо сбор
100. Следователно единият елемент има стойност 40.
Тогава се връща вниманието към първото равенство,
където се замества и се установява, че вторият елемент е със стойност 20.
Задачата спомага за развитие на логическото
мислене у учениците и едновременно с това се затвърждават знанията за събиране и изваждане на числата 10, 20, 30...

Урок 111
УПРАЖНЕНИЕ

111

Упражнение

1. Семейството на Здравко е тричленно. Семейството на леля му Роза е
четиричленно. За Цветница всички ще се съберат заедно при баба му
Маргарита и дядо му Здравко. Колко стола трябва да сложи бабата на
Здравко около масата?

Вид на урока – упражнение

стола
2. Леля Деси е продавачка в магазин за цветя. За празника тя продаде
20 букета от маргарити и с 30 букета повече от рози.
Колко букета от рози е продала?

Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
усъвършенстват знанията на учениците за решаване
на елементарни текстови задачи.

букета
3. Виктория и дядо ѝ избират подарък за имения ден на баба Цветанка.
Могат да купят неща, които не струват повече от 50 лв. Ти какво ще
избереш? Огради и запиши.

Задачи
1. Да се затвърдят знанията и уменията на учениците за решаване на текстови задачи от намиране
сбор на две (и повече) числа.
2. Да се усъвършенстват уменията на учениците
да решават текстови задачи за намиране на число, с
няколко единици по-голямо от друго число.
3. Да се усъвършенстват уменията на учениците за
избор на различни възможни варианти и комбинации,
свързани със събиране на две и повече събираеми.

20 лв.

20 лв.

10 лв.

20 лв.

10 лв.
20 лв.

50 лв.

30 лв.

4. През ваканцията Мартин и дядо му ще отидат
на цирк. Колко лева най-малко ще платят?
Виж ценоразписа и пресметни.

Методи за преподаване и учене – упражнение,
анализ
Учебно-методически ресурси – картонени модели на банкноти, десетични блокчета
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Числовите данни в задачата са изразени
словесно. Учениците трябва да се ориентират от текста какъв е общият брой на гостите и домакините и
да ги пресметнат с числов израз.
Подходящ въпрос: Как ще намерим колко стола
трябва да предвиди бабата на Здравко? – Като съберем броя на членовете на семейството на Здравко с
броя на членовете на семейството на леля му и прибавим столове за баба му и дядо му.
3 + 4 + 1 + 1 = 9 (стола са необходими)
Зад. 2. Задача за намиране на число с няколко единици по-голямо от друго число. Подходящ въпрос:
Как ще намерим колко букета от рози е продала леля
Деси? – Като към броя на букетите от маргарити прибавим 30.
Зад. 3. Задачата е подходяща за групова работа.
Учениците се разделят на групи по 4 – 5 и им се предоставя време да обсъдят и запишат различни комбинации от предмети за подарък, като съобразят лимит
от 50 лв. обща стойност на покупката. Възможни варианти: а) чанта; б) парфюм и ръкавици; в) парфюм и
шал; г) парфюм и портмоне; д) портмоне, шал и гривна; е) портмоне, шал и обеци; ж) гердан и парфюм и
т.н.
Зад. 4. Развива се умението на учениците да извличат числови данни от ценоразпис (афиш с цени
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на билети). Изискването за подбиране на най-ниската възможна цена е свързано с развиване на умение
за търсене на оптимален вариант. От предложените
цени търсеният вариант е билет от сектор А и детски
билет: 20 лв. + 10 лв. = 30 лв.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Подобна е на зад. 2 от учебника. Подходяща е за домашна работа. Текстова задача за намиране
на число с няколко единици по-голямо от друго число.
Въпрос: Как ще намерим колко цветя общо е направила леля Елена? – Като към броя на розите прибавим 20.
Зад. 2. Задача за намиране сбор на две числа.
Как ще намерим общо колко деца имат имен ден
на Цветница?
Като към броя на децата, които се казват Цветан
или Цветанка, прибавим броя на децата, които носят
имена на цветя.
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Урок 112
УПРАЖНЕНИЕ

112

Упражнение
1. Братан и Никола играли шах от 12 часà до 14 часà.
Колко часа са играли шах двамата приятели?

часа

Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
усъвършенстват уменията на учениците да решават
текстови задачи.
Задачи
1. Да се затвърдят уменията на учениците да решават текстови задачи, при които по дадено начало и край
на събитието се търси неговата продължителност.
2. Да се затвърдят уменията на учениците да решават текстова задача за намиране сбор на две числа.
3. Да се формира умение за доказателствено онагледяване на текстови задачи чрез схематични рисунки.
4. Да се затвърдят уменията на учениците да решават текстови задачи за намиране сбор на три числа.
5. Да се усъвършенстват уменията на учениците за
решаване на текстови задачи от сравняване по разлика.
6. Да се затвърдят уменията на учениците за решаване на текстови задачи от намиране разлика на две числа.
7. Да се актуализират и затвърдят различните начини на пресмятане: изваждане без заемане до 20; събиране с преминаване на десетицата до 20; сбор на
десетици (сбор на три числа); изваждане на десетици.
Методи за преподаване и учене – беседа, обяснение, анализ
Учебно-методически ресурси – десетични блокчета
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задача за намиране продължителност на
действието по дадени негово начало и край.
Въпрос: Как ще намерим колко часа са играли шах
Никола и Братан? – Като от часа, в който са свършили да играят, извадим часа, в който са започнали да
играят шах.
Зад. 2. Текстова задача за намиране сбор на две
числа.
Въпрос: Как ще намерим колко съдове общо е измила Соня? – Като към броя на чиниите прибавим
броя на чашите, които е измила.
Онагледяването трябва да се направи от учениците, като довършат схематичните рисунки на чинии и
на чаши. Коментира се какво символизират скобата и
въпросителният знак отдясно на рисунките. („Колко
общо съдове е измила Соня?“)
Зад. 3. Текстова задача за намиране сбор на три числа.
Въпрос: Как ще намерим колко деца общо са играли
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2. Соня помагала на майка си. Тя измила 8 чинии и 4 чаши.
Колко съда общо е измила Соня? Довърши рисунката.

?

3. В неделя в близкия парк 10 деца играли
баскетбол, 20 деца карали колела и 20
деца карали ролери. Колко деца общо са
спортували в парка?

4. Асен и вуйчо му били
за риба. Асен хванал
20 рибки, а вуйчо му –
30 рибки. С колко рибки
повече е хванал вуйчото?

5. В неделя изложбата на котки
била посетена от 100 души.
До обяд посетителите били
60. Колко души са посетили
изложбата следобед?
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в парка? – Като към броя на децата, които играли баскетбол, прибавим броя на децата, които карали колела, и броя на децата, които карали ролери.
Зад. 4. Задача за сравняване по разлики.
Въпрос: Как ще намерим с колко рибки повече е
хванал вуйчото? – Като от броя на рибките на вуйчото извадим броя на рибките на Асен.
Зад. 5. Задача от намиране разлика на две числа.
Може да се реши и чрез въвеждане на празно квад
ратче за неизвестен компонент. Как ще намерим колко души са посетили изложбата следобед? Като от
броя на всички посетители на изложбата за този ден
извадим броя на посетителите сутринта.
Може да се запише и така: 60 + = 100
Подходяща е за фронтална беседа, за да доcтигнат
учениците до идеята за съставяне на модел с неизвестен компонент за решаване на задачата.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 е със сюжет от дневния режим в един неделен ден. Подходяща е за домашна работа. Може да се
проведе беседа върху отделните дейности в моментите от деня. Вярното решение е: ученикът свързва
1 часӚ – семеен обяд; 9 часӚ – писане на домашно; 6
часӚ (18) – гледане на телевизия; 3 часӚ (15 часӚ) игра
на футбол; 8 часӚ – ставане от сън и обличане.
Зад. 2. Подобна е на зад.1 от учебника и може да
бъде решена непосредствено след нея. Подходяща е
и за домашна работа.

Урок 113
В МАГАЗИНА

113

В магазина
2. Колко килограма зеленчуци купи господин Стоянов за училищния стол?
Отговорът е в края на верижката. Пресметни.

+10

−30

+60

−70

+90

−60

40

кг

3. Семейството на Любка похарчило за една седмица 20 лв. за зеленчуци
и 30 лв. за плодове. Колко лева общо са похарчили за една седмица за
плодове и зеленчуци?

Вид на урока – упражнение

лв.
4. Разгледай касовия бон.
Пресметни колко лева трябва да плати
бащата на Ники в магазина.

Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и усъвършенстват знанията и уменията
на учениците да събират и изваждат с числата 10, 20, 30...

лв.
Колко лева ресто са му върнали?
лв.
1. Подреди, като започнеш от най-тежкото. Запиши с числа подреждането.

5 кг
15 кг

5. Баткото на Влади работи в супермаркета. Той
наредил на рафтовете 30 пакета брашно. Продали
10 пакета. Колко пакета брашно са останали?
пакета брашно

60 кг
Задачи
1. Да се усъвършенстват
уменията на учениците да събират и изваждат с числата 10,
20, 30...
2. Да се усъвършенстват
уменията на учениците да прилагат изучените аритметични знания при решаване на
практически задачи.
3. Да се усъвършенстват уменията на учениците
за решаване на текстови задачи за намиране сбор на
две и повече числа.
4. Да се затвърдят знанията на учениците за решаване на текстови задачи за сравняване по разлики.
5. Да се затвърдят знанията за решаване на текстови задачи за намиране разлика на две числа.
6. Да се формират умения у учениците да подбират и групират елементи до получаване на текстови
задачи.
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Методи за преподаване и учене – обяснение,
анализ
Учебно-методически ресурси – десетични блокчета, модели на пари, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Занимателна задача – верижка. Подходяща
е за фронтална работа.
Зад. 2. Подходяща е за самостоятелна работа –
сравняване на именувани числа.
Зад. 3. Текстова задача за намиране сбор на две
числа.
Анализ: Как ще намерим колко лева общо е похарчило семейството на Любка за плодове и зеленчуци
за една седмица? – Като към сумата, платена за плодове, прибавим сумата, платена за зеленчуци.
Зад. 4. Практическа задача за ориентиране и пресмятане стойност на покупка върху модел на касов
бон. След намиране стойността на цялата покупка
(устно смятане) трябва сумата да се извади от плате-

30 кг

6. Леля Руми продава хляб. Тя продала 40 бели хляба и 50 ръжени хляба.
С колко повече ръжени хляба е продала леля Руми?
ръжени хляба
7. На щанда за месо в супермаркета имало 80 кг месо и 100 кг колбаси.
С колко килограма по-малко е месото от колбасите?
кг
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ната сума в брой, за да се отговори на въпроса колко
ресто ще получи бащата на Ники – пропедевтика на
съставна текстова задача.
Зад. 5. Задачата е подходяща за самостоятелна
работа. Текстова задача за намиране разлика на две
числа. Анализ: Как ще намерим колко пакета брашно
са останали? – Като от общия брой пакети брашно
извадим броя на продадените пакети.
Зад. 6. Подходяща е за самостоятелна работа. Текстова задача от сравняване по разлики. Анализ: Как
ще намерим с колко повече ръжени хляба е продала
леля Руми? – Като от броя на ръжените хлябове извадим броя на белите хлябове, които е продала.
Задачата може да се реши и устно.
Зад. 7. Задачата е от сравняване по разлики. Анализ: Как ще намерим с колко по-малко е месото от
колбасите? – Като от килограмите колбаси извадим
килограмите месо, които са на щанда за месо.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Творческо упражнение от вида подбиране
и групиране на елементи до получаване на текстова задача. От учениците се изисква да свържат със
стрелки онези части от таблицата, които заедно образуват коректна текстова задачи. Правилният отговор
е да се свържат срещуположните полета.
Зад. 2. Усложнен вариант на зад. 1 – подбират се и
се групират по 3 елемента до получаване на текстова
задача. Изисква се внимателно прочитане и осмисляне на отделните части. Има възможност учениците да
се ориентират в числовите данни сравнително лесно,
тъй като в два от случаите са именувани числа.
Подходящо е двете задачи от тетрадката да се решат и обсъдят в урока.
От учебника зад. 5 и 6 са подходящи за домашна
работа.
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Урок 114
КОЙ КАКВО
ХАРЕСВА

114

Кой какво харесва

1. Попитали децата от един първи клас кой е любимият им плод.
Довърши, като оцветиш толкова правоъгълничета, колкото са децата,
които харесват този плод.
= 1 дете

нямам

Вид на урока – упражнение

7
Колко деца общо имат кучета и котки?

Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят знанията на
учениците за събиране и изваждане и да се формират умения
за тълкуване на таблично и графично зададена информация.

Колко деца имат домашни любимци?
С колко деца повече имат рибки, отколкото хамстер?
3. Попитай децата от твоя клас кой сезон предпочитат. Попълни.
Кой плод е най-харесван?
Колко деца общо харесват ябълка и диня?

Колко деца не предпочитат ягоди?
Задачи
1. Да се формират умения за
тълкуване на графично зададена информация (пиктограми) и
за изразяване на числова информация в правоъгълни
диаграми.
2. Да се формират умения за тълкуване на графично зададена информация в правоъгълни диаграми и
отразяването ѝ в таблица.
3. Да се затвърдят и усъвършенстват уменията на
учениците за графично представяне на числова информация.
4. Да се затвърдят уменията за събиране на информация (чрез анкета) и за нейното числово изразяване.
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Методи за преподаване и учене – демонстрация,
наблюдение, анализ
Учебно-методически ресурси – ламиниран картон с квадратна мрежа от приложението към учебника
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. В първата таблица има пиктограмно графично изобразена числова информация за броя на децата, които харесват плодовете от различните видове. Учениците следва да преброят децата, харесващи
всеки плод и да оцветят съответен брой правоъгълничета в стълбчетата в диаграмата, както е показано.
Провежда се беседа върху въпросите от задачата.
Могат да се формулират още въпроси.
Зад. 2. По дадена правоъгълна диаграма учениците трябва да разтълкуват графично представената
числова информация и да я пренесат в таблицата отдолу, като запишат съответния брой деца. Провежда
се беседа върху посочените въпроси. Учениците решават текстови задачи по така представените данни.
Зад. 3. Творческо прилагане на практика на придобитите умения за записване и представяне на информация, събрана чрез анкета. Учениците следва да
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2. Попитали децата от един втори клас имат ли домашен любимец и
какъв е той. Попълни в таблицата броя на получените отговори.
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оцветят толкова правоъгълничета, колкото ученици
от класа посочат съответния отговор: пролет, лято,
есен или зима за любим сезон. Ако учителят прецени,
може да се задава въпросът последователно на всяко дете от класа и след като то отговори кой сезон
предпочита, всички ученици да си оцветят съответно
правоъгълниче в стълбчето над картинката на този
сезон. Задачата е за фронтална форма на работа.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Учениците трябва да попълнят пиктограма по числово зададена информация от анкетно проучване за любим вид сок на децата от един клас. За
всеки отговор ученикът попълва по едно усмихнато
личице.
Зад. 2. Подходяща е за самостоятелно изпълнение
след зад. 3 от урока. Учениците питат своите съученици къде предпочитат да прекарат лятото, записват
получените отговори, като оцветяват по едно право
ъгълниче в стълбчето над съответната картинка за
отговор („На планина“, „На море“ или „На село“).
С ламинирания картон и с изтриваем маркер учениците могат да правят упражнения по съставяне и
чертане на правоъгълни диаграми с данни, получени при различни въпроси. Подходящи са въпроси от
вида: „Кой е любимият ти ден от седмицата?“ или
„Кой е любимият ти цвят?“. Дните от седмицата се
означават само с първата буква, както и цветовете.
Може да се изброят 4 – 5 основни цвята, от които
децата трябва да изберат най-предпочитания.
Правоъгълните стълбчета на диаграмата се правят, като се очертават квадратчета на височина при
съответния отговор или като се бележат с Х.

Урок 115
ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 100

115
1

2

0

• три едноцифрени числа
• три двуцифрени числа

4 6 8
3
5 7 9

• най-малкото двуцифрено число.

ЧИСЛА

Дидактическа цел на урока: Систематизиране и
обобщение на знанията за числата от 0 до 100.

2. Прочети числата и запиши:

11 9 50 13
10 1
12
8
6
15
70
0
3

• най-голямото число от тях
• най-голямото едноцифрено число
• числото между 11 и 13.

Задачи
1. Систематизиране и обобщение на знанията за
число и цифра; едноцифрени и двуцифрени числа.
2. Затвърждаване на уменията за четене , писане и
сравняване на числата от 0 до 100.
4. Затвърждаване на уменията за представяне на
числата от 0 до 100 като сбор на десетици и единици.

4
10
0

20

3. Подреди числата 0, 6, 3, 15, 11, 18, 9, 20 по големина, като започнеш от
най-малкото.
4. Попълни пропуснатите числа. Брой до 100 по десетици.

10

20

50

60

80

100

5. Запиши с цифри и букви числото, което има:
1 дес. + 3 ед.

10 ед.
7 дес.

Методи за преподаване и учене – беседа, обяснение

10 дес.
1 дес. + 7 ед.

6 ед.

тринадесет

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, е-учебник

6. Преброй буквите в думите. Колко букви има в изречението.

I love my cat and my dog!

Насоки за организиране на учебната среда

Подходящо е учителят да започне с беседа, в която
прави сравнение между буквите и цифрите като знаци за изписване на думи и числа.
Колко са буквите, с които записваме думите? А
колко са цифрите, с които записваме числата?
Двете илюстрации напомнят, че цифрите са десет,
а с тях могат да се запишат безкрайно много числа.
Продължава се с работа по втората илюстрация,
като се задават въпроси. Например:
Кои числа са едноцифрени? – 1, 6, 8, 4, 9
Кои числа са двуцифрени? – 10, 11... 70
С кои цифри е записано всяко число?
В кои числа 1, 3 или 5 е цифра на единиците, в кои
на десетиците? и т.н.
Зад. 1 и 2 от учебника са предвидени за самостоятелна работа и фронтална проверка.
Зад. 3 и 4 от учебника са предвидени за самостоятелна работа и проверка на дъската.
Зад. 5 трябва да започне с припомняне как се
представят числата като сбор на десетици и единици с няколко примера (различни от тези в задачата),
които покриват различните варианти едноцифрено,
двуцифрено до 20, двуцифрено от 20 до 100. Продължава се със самостоятелна работа на учениците и с
фронтална проверка.
Зад. 6 е задача, която още веднъж насочва вниманието на знаковите системи. Учителят отново трябва
да направи паралел между букви, думи, изречения и
цифри, числа, математически изрази. Задачата продължава със самостоятелна работа на учениците и с
фронтална проверка.

1. С цифрите 0, 1 и 5 запиши:

ЦИФРИ

Вид на урока – обобщение

І. Насоки за работа в учебника

Числата от 0 до 100

В изречението има

букви.
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ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 и зад. 2 са подходящи за домашно.
Зад. 3 е предвидена за работа в клас.
В първата част на задачата учениците откриват
цифрите, които се крият зад плодовете и зеленчуците.
Във втората част трябва да се запишат числа с откритите цифри. Добре е да се направи по един пример с
целия клас, а след това да се премине към самостоятелна работа и индивидуална проверка.
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Урок 116
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ
ДО 20 БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ

Събиране и изваждане до 20 без преминаване
1.

Дидактическа цел на урока: Систематизиране
на знанията за действията събиране и изваждане и за
названията на компонентите им – събираемо, сбор,
умаляемо, умалител, разлика.
Задачи
1. Затвърждаване на уменията за събиране и изваждане до 10.
2. Затвърждаване на уменията за събиране и изваждане до 20 без преминаване.
3. Затвърждаване на уменията за решаване на текстови задачи от изваждане.
Методи за преподаване и учене – обяснение, беседа
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, домино, настолна игра, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Учениците решават самостоятелно. Проверката е фронтална.
Зад. 2 и зад. 3 са предвидени за самостоятелна работа и индивидуална проверка.
Зад. 4. По нея учениците работят самостоятелно, а
проверката е фронтална.
Учителят може да провери разбирането с няколко
устни примера за намиране на сбор или разлика.
Зад 5 и зад. 6 са предвидени за самостоятелна работа и индивидуална проверка.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Подходящи са за домашна работа.
Тъй като на този етап уменията за събиране и изваждане до 20 без преминаване са почти напълно автоматизирани, е подходящо да се използват различни
игри, които са описани по-долу и могат да се използват в часа по преценка на учителя.
Игра „Кой иска да бъде учител?“. Ученик влиза
в ролята на учител и изказва задачи, използвайки наименованията на компонентите събираемо, сбор, умаляемо, умалител, разлика. Останалите ученици записват и решават. „Учителят“ посочва ученик да каже отговора. Този, който е дал верен отговор, става учител.
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+3 +2 +1
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Вид на урока – обобщение
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3
2. Огради с кръгче числото,
което се получава.
20 – 16 =

7 8 9 ÷
4 5 6 ×

20 – 11 =
←
←

1 2 3 –
0 . = + <>

7 8 9 ÷
4 5 6 ×

←
←

1 2 3 –
0 . = + <>

3.

10 + 6 =

17 − 10 =

12 + 7 =

15 − 5 =

4 + 11 =

18 − 13 =

14 + 5 =

16 − 4 =

сбор

4.

6 + 4

= 10

събираемо
5. Намери сбора, ако едното
събираемо е най-голямото
едноцифрено число, а другото
събираемо е най-малкото
двуцифрено число.

разлика
10 − 4

= 6

умаляемо
6. Виктор имал 20 лв.
Купил за 15 лв. билет за цирк.
Колко лева са му останали?
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Игра по двойки „Направи десет (двадесет)“.
Плочките от доминото се обръщат с лицето надолу.
Участникът тегли 6 плочки и ги обръща. Трябва да
открие плочки (2 или 3), чиито точки дават сбор 10
(20). Тези плочки се изтеглят от играта и на тяхно
място се обръщат нови. Играе другият участник.
За всеки открит сбор 10 (20) играчът получава по
1 точка. Играе се, докато свършат плочките. Броят се
точките.
Игра „Морски шах“. Разделете класа на 2 отбора,
дайте им знаците Х и О. Начертайте на дъската квадрат, разделен на 9 квадрата, означени с числата от 1
до 9. Участниците от всеки отбор излизат и избират
някое от числата. На всяко число съответства задача
от събиране и изваждане до 20, която учителят казва,
а ученикът решава писмено на дъската. Останалите
записват в тетрадките си. Ако отговорът е верен, ученикът поставя знака на отбора си в избраното квад
ратче. Играе се, докато единият отбор направи линия.
Останалите пишат изразите в тетрадките си.

Урок 117
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ
ДО 20 С ПРЕМИНАВАНЕ

117

Събиране и изваждане до 20 с преминаване

1. Реши задачите и попълни таблицата.

задача

събираемо

7+

Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Дава възможност да се преговорят изучените аритметични действия, намирането на неизвестен
компонент и наименованията на компонентите при събиране и изваждане. Табличното представяне помага
на учениците по-лесно да структурират знанията си.
В зад. 2 са предложени примери от изваждане с
изискването да се направи проверка чрез събиране.
Добре е да насочва вниманието на учениците към обратимостта на действията събиране и изваждане.

= 16

13 − 6 =

Дидактическа цел на урока: Да се преговорят,
обобщят и систематизират знанията и уменията на
учениците за събиране и изваждане с преминаване за
числата до 20.

Учебно-методически ресурси – учебник, материали от учебна тетрадка № 3, е-учебник

разлика

+ 5 = 13

Вид на урока – обобщение

Методи за преподаване и учене – обяснение, беседа, анализ

умаляемо умалител



9+6=

Задачи
1. Преговаряне, обобщаване и систематизиране на
знанията и уменията на учениците за събиране и изваждане с преминаване с числата до 20 с акцент върху типичните грешки.
2. Преговаряне, обобщаване и систематизиране
на знанията за взаимнообратимостта на събирането
и изваждането.
3. Преговаряне, обобщаване и систематизиране
знанията на учениците за наименованията на компонентите за аритметичните действия събиране и изваждане.
4. Преговаряне, обобщаване и систематизиране на
знанията на учениците за проверка на изваждането
със събиране.
5. Преговаряне, обобщаване и систематизиране на
знанията и уменията за установяване на закономерности при работа с редици.
6. Преговаряне, обобщаване и систематизиране на
знанията за работа върху неравенства.
7. Преговаряне, обобщаване и систематизиране
на знанията и уменията на учениците за решаване на
прости текстови задачи от събиране и изваждане, за
съставяне и решаване на задачи по илюстрация.

сбор

−8=6
12 −

=5

2. Пресметни и направи проверка със събиране:

12 − 6 =

Проверка:

16 − 8 =

Проверка:

14 − 7 =

Проверка:

18 − 9 =

Проверка:

3. Продължи редиците от числа:

0, 3, 6,

,

,

,

.

20, 17, 14,

,

,

,

.

4. Пресметни и запиши числа от 0 до 20 така, че да е вярно.

14 − 9 =

14 − 9 >

9+8=

9+8<

5. Открий цената на всеки предмет, ако знаеш, че:
● пъзелът е най-скъп, а флумастерите са най-евтини
● несесерът е по-евтин от книгата
6. Ако имаш 20 лв., кои
два от предметите
можеш да купиш?

14 лв., 12 лв., 8 лв., 6 лв.
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С изпълнението на зад. 3 се преговарят знанията за работа с числови редици. Задачата включва две
редици от числа, всяка от тях, след установяване на
правилото за образуването ѝ, според зададените числа трябва да се довърши, като се допише указаният
брой числа.
Зад. 4 цели да се преговорят и систематизират
знанията на учениците за равенства и неравенства.
На базата на две задачи тип равенства се изисква
учениците да попълнят някои от възможните числа,
удовлетворяващи неравенства. Желателно е учителят да насочи вниманието на учениците към етапите,
през които трябва да премине изпълнението на задачата. Най-напред се пресмятат изходните примери от
изваждане и събиране с преминаване. След това се
преценява какво число да се запише така, че да е изпълнено неравенството. Най-накрая се изисква да се
запишат числата, удовлетворяващи неравенствата.
Зад. 5 и 6 са предвидени за преговор и систематизиране на знанията и уменията на учениците за решаване
на текстови задачи и пресмятане с именувани числа.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Включва преговор на знанията за измененията на компонентите при действията събиране и
изваждане. Подходяща е за урочна работа.
Зад. 2. Подходяща е за домашна работа.

157

Урок 118
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ
ДО 100
Вид на урока – обобщение
Дидактическа цел на урока: Да се преговорят,
обобщят и систематизират знанията и уменията на
учениците за събиране и изваждане с числата 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
Задачи
1. Да се преговорят, обобщят и систематизират
знанията на учениците за събиране и изваждане, като
се интегрират със знанията по български език и литература и по роден край.
2. Да се преговорят, обобщят и систематизират
знанията на учениците за намиране на неизвестен
компонент при събиране и изваждане.
3. Да се преговорят, обобщят и систематизират
знанията и уменията на учениците за решаване на
прости текстови задачи, моделиращи реални житейски ситуации от събиране и изваждане за съставяне и
решаване на текстови задачи по илюстрация.
Методи за преподаване и учене – обяснение,
анализ
Учебно-методически ресурси – учебник, материали от учебна тетрадка № 3, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 в интересна за учениците форма предоставя
възможност за преговор и систематизиране на знанията за събиране и изваждане на числата до 100. Малкото слонче тежи при раждането си 100 кг.
При зад. 2 отново се преговарят и систематизират
знания за изваждане на числата до 100, като се създава възможност за обобщаване на знанията и за числови редици. Задачата е с познавателна насоченост и
при правилното ѝ решаване учениците научават, че
костенурката живее до 100 г., африканският слон до
80 г., папагалът жако до 60 г., жирафът до 40 г. и лъвът до 20 г.
С включените примери в зад. 3 се преговарят и
систематизират знанията на учениците за събиране
и изваждане на числата до 100. Необходимо е да се
попълнят липсващите събираеми, умаляеми и умалители. Варира се с позицията на отговора вляво или
вдясно от знака за равенство.
Чрез решаването на зад. 4 и зад. 5 се преговарят
и систематизират знанията и уменията на учениците
за решаване на прости текстови задачи от събиране
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Събиране и изваждане до 100
1. Ще разбереш колко килограма тежи малко слонче при
раждането си, ако попълниш вярно верижката.

20

+30

−10

−30

+70

+20

2. Костенурката живее до 100 години, а всяко следващо животно в редицата живее с 20 години по-малко от предходното. Разбери кое животно
до каква възраст достига.

100
3. Попълни.

10 +

= 50

+ 30 = 90

20 +

= 60

90 −

= 40

− 30 = 60

70 −

= 30

80 = 30 +
− 40 = 60

4. Бащата на Агоп плаща сметки. Плати за вода 20 лв., а за ток – с 60 лв.
повече. Колко лева е платил за ток?
лв.
5. Ерна е на 10 години, а баба ѝ е на 70 години.
Допиши: Ерна е с

години по-

Бабата на Ерна е с

от баба си.

по-

от Ерна.

6. Какви задачи са съставили Яна и Огнян?
Довърши решенията им.
Яна:

лв. +

лв. =

Огнян:

лв. −

лв. =

лв.
лв.

30 лв.

70 лв.
131

и изваждане. При зад. 5 се сравняват възрастите на
Ерна и баба ѝ. Необходимо е учениците да извършат
пресмятането и да допишат две съобщителни изречения. Изисква се да се подберат подходящите термини
за сравняване на възрасти: „... с 60 години по-млада
...“ и „... с 60 години по-възрастна ...“.
Зад. 6 съдейства за преговаряне и систематизиране на знанията за съставяне на текстова задача по
илюстрация и за решаването ѝ. Учениците са поставени в проблемна ситуация да отгатнат съставените
от Яна и Огнян задачи и да довършат по дадените
схеми решенията им.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1 е подходяща за домашна работа.
Зад. 2 е подходяща за урочна работа, като се ползват моделите на банкноти от учебна тетрадка №3.
Зад. 3 включва намиране на сбор на три именувани числа: за стойност (лв. ) или за маса (кг). Подходяща е за урочна работа или за домашна работа.
За домашна работа е подходяща и зад. 4 от учебника.

Урок 119

119

Мерни единици
1 кг

1. Запиши правилната мерна единица.

МЕРНИ ЕДИНИЦИ
Вид на урока – обобщение

2

Дидактическа цел на урока: Да се преговорят,
обобщят и систематизират знанията и уменията на
учениците за мерните единици за дължина (сантиметър), маса (килограм), време (час).
Задачи
1. Да се преговорят, обобщят и систематизират
знанията на учениците за мерните единици за дължина (сантиметър), маса (килограм), време (час) с акцент върху практическата им приложимост.
2. Да се преговорят, обобщят и систематизират
знанията на учениците за българските монети и банкноти (стотинка, лев) чрез разпознаване по стойност и
решаване на практически задачи.
3. Да се преговорят, обобщят и систематизират
знанията и уменията на учениците за събиране и изваждане с изучените еднородни мерни единици чрез
решаване на практически задачи.
4. Да преговорят, обобщят и систематизират знанията и уменията на учениците за измерване на отсечки в сантиметри и чертане на отсечки с чертожна
линия чрез решаване на практически задачи.
Методи за преподаване и учене – упражнение,
анализ
Учебно-методически ресурси – материали от
учебник, учебна тетрадка № 3, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда

2

2

2

2. Сравни: 15 ст.

50 ст.

16 кг

60 кг

20 см

11 см

50 лв.

20 лв.

40 кг

30 кг

60 см

80 см

17 ст.

17 лв.

100 кг

70 кг

100 см

90 см

лв. = 6 лв. + 9 лв.

кг = 8 кг + 5 кг

16 лв. − 8 лв. =
лв.
50 лв. + 40 лв. =
лв.
лв. = 100 лв. − 30 лв.

14 кг − 7 кг =
кг
60 кг + 20 кг =
кг
кг = 100 кг − 60 кг

3. Допиши:

4. Нарисувай малката
стрелка на всеки
часовник.
Сега е 3 часът.

Сега е 5 часът.

Сега е 10 часът.

5. Хари и баба му пътуват с автобус от София за Пловдив. Тръгват
от София в 9 часà и пристигат в Пловдив в 11 часà. Колко часа са
пътували?
6. Васил тежи 20 кг, а брат му Калоян е с 4 кг по-лек.
Колко килограма тежи Калоян?
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Зад. 6 е текстова задача от изваждане. При разбора на задачата се акцентира върху числовите данни, връзките между тях и върху въпроса на задачата.
Избира се подходящото действие – изваждане, и се
записва решението.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Задачите са подходящи за домашна работа.

І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 цели да провокира учениците да открият и
поправят грешките, а след това да запишат съкращенията на мерните единици.
При зад. 2 се изисква да се сравнят именувани числа, свързани с мерните единици за дължина, за маса
и за стойността на българските монети и банкноти.
Зад. 3 включва събиране и изваждане с изучените еднородни мерни единици. Варира се с мястото на
резултата – вдясно или вляво от знака за равенство.
Зад. 4 е свързана с приложението на знанието за
определяне времето по часовник в кръгли часове.
Трябва да се нарисува малката стрелка според указания час под всеки циферблат.
Зад. 5 е текстова задача от изваждане, включваща
мерната единица за време час. При разбора на задачата се обръща внимание на начина, по който се намира
продължителност на събитие.
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Урок 120
ИЗМЕРВАНЕ. ЧЕРТАНЕ
Вид на урока – обобщение

120

Измерване. Чертане
1. Оцвети фигурите.

2. Начертай фигурите.

Дидактическа цел на урока: Да се преговорят,
обобщят и систематизират знанията и уменията на
учениците за геометричните фигури отсечка, три
ъгълник, квадрат, правоъгълник, кръг.
3. Начертай отсечка с дължина 12 см.

Задачи
1. Да се преговорят, обобщят и систематизират
знанията на учениците за геометричните фигури отсечка, триъгълник, квадрат, правоъгълник, кръг. Да
се откроят съществените им признаци, елементите
им.
2. Да се преговорят, обобщят и систематизират
знанията на учениците за измерване дължина на отсечка в сантиметри и чертане на отсечка с чертожна
линия по зададени начало и дължина в сантиметри.
3. Да се преговорят, обобщят и систематизират
знанията и уменията на учениците за чертане на геометричните фигури (без кръг) в квадратна мрежа.
4. Преговаряне, обобщаване и систематизиране
знанията и уменията на учениците за решаване на
прости текстови задачи от събиране и изваждане с
геометрично съдържание.
Методи на преподаване и учене – демонстрация, наблюдение, анализ
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, чертожна линия, молив, материали от учебна тетрадка № 3
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 цели да се открият сред геометрични фигури и оцветят в три различни цвята съответно кръгове,
квадрати и триъгълници.
При зад. 2 се работи върху квадратна мрежа и се
изисква да се свържат еднаквите по цвят точки, които
са върхове на геометрични фигури, до получаването
на триъгълник, квадрат, правоъгълник.
Зад. 3 е предвидена за чертане на отсечка с чертожна линия по дадено начало и дължина в сантиметри.
Зад. 4. Обобщават се уменията за измерване дължини на отсечки в сантиметри. Намиране на сбор на
еднородни мерни единици за дължина, като се намира дължината на пътя, който трябва да се измине от
охлюва.
Зад. 5 е текстова задача от събиране с геометрично съдържание. Намира се дължината на правоъгъл-
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4. Измери колко сантиметра ще измине охлювът от гъбката до пънчето.

см +

см +

см =

см

5. Дългата страна на правоъгълник е с 8 см
по-дълга от късата страна. Колко сантиметра
е дългата страна?
6. Дорисувай фигурата.

7 см

7. Колко са триъгълниците и правоъгълниците?

→
→
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ник. Коментира се с учениците начинът за решаване,
като се обръща внимание върху равенството на дължините на всяка от двойките срещулежащи страни в
правоъгълник.
Зад. 6. изисква довършване и оцветяване на сложна геометрична фигура, състояща се от квадрат и три
триъгълника върху квадратна мрежа. Дадени са опорни точки за ориентация в мрежата. Работи се пропедевтично по отношение на еднаквост и симетрия.
Зад. 7. Преброяване на правоъгълници и триъгълници в по-сложна геометрична фигура: правоъгълници – 5, триъгълници – 7.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Зад. 1. Преброяване на отсечки и измерване на
дължините им с чертожна линия. Подходяща е за
урочна работа след задача 2 и преди задача 3 от учебника.
Зад. 2. Работи се в квадратна мрежа. Довършва се
фигурата (самолет), като се проследяват елементите
и разположението им. Подходяща е за домашна работа.
Зад. 3. Преброяване на квадрати: сини квадрати –
8, оранжеви – 14. За домашна работа.
Зад. 4. Преброяване на правоъгълници: 6. За домашна работа.
Зад. 5. Преброяване на тригълници: 6. За домашна
работа.

Урок 121
ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ

121

1. Съседката помоли Сашко да ѝ купи продукти
от супермаркета за 18 лв. Даде му банкнота
от 20 лв. Колко лева ресто трябва да ѝ върне
Сашко?

Вид на урока – обобщение
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят знанията и уменията на учениците за решаване на текстови задачи.

2. Чичо Георги е аптекар. На едната
каса в аптеката чакат 9 души, а на
другата каса – 6. Колко души общо
чакат реда си?

Задачи
1. Да се обобщят знанията на учениците за различните видове текстови задачи.
2. Да се систематизират уменията за анализ на текстови задачи от различните видове.

3. Майката на Иван е ветеринар. Тя купила
ваксини за 70 лв. и витамини за 30 лв. за
своя кабинет. Колко лева повече е платила
майката на Иван за ваксини?
4. Бащата на Айлин работи в сладкарски цех. Тази сутрин той приготвил
80 еклера и с 20 повече понички. Колко понички е приготвил бащата
на Айлин?

Методи на преподаване и учене – анализ

5. Майката на Снежа продава книги
за възрастни и за деца.

Учебно-методически ресурси – е-учебник

В понеделник продала 50 книги
за възрастни и с 30 по-малко книги
за деца. Колко книги за деца е продала?

Насоки за организиране на учебната среда

Във вторник тя продала 50 книги
за възрастни и 20 книги за деца.
Колко книги общо е продала в този ден?

І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Текстова задача за намиране разлика на две
числа.
Анализ: Как ще намерим колко лева ресто трябва да
върне Сашко? – Като от сумата, която съседката му е
дала за пазаруване, извадим стойността на покупките.
Зад. 2. Текстова задача за намиране сбор на две
числа.
Анализ: Как ще намерим колко души общо чакат
на опашките в аптеката? – Като към броя на хората,
които чакат на едната каса, прибавим броя на хората,
които чакат на другата каса.
Зад. 3. Текстова задача за сравняване по разлики.
Анализ: Как ще намерим колко лева повече е платила майката на Иван за ваксини? Като от цената на
ваксините извадим цената на витамините.
Зад. 4. Текстова задача за намиране на число с няколко единици по-голямо от друго число.
Анализ: Как ще намерим колко понички е приготвил бащата на Айлин? – Като към броя на еклерите
прибавим 20.
Зад. 5. Текстова задача за намиране на число с няколко единици по-малко от друго число.
Анализ: Как ще намерим колко списания е продала майката на Снежа? – Като от броя на продадените
вестници извадим 30.
За втората част на задачата правим следния анализ: Как ще намерим колко вестници и списания
общо е продала майката на Снежа? – Като към броя
на продадените вестници прибавим броя на продадените списания.
Чрез последователното решаване на зад. 5 и зад. 6
от урока се прави пропедевтика за съставна текстова
задача.

Текстови задачи
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С анализа на всяка текстова задача се прави коментар на типичния начин на разсъждаване при решаване на този вид задачи, за да се обобщят знанията
на учениците.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Включените задачи са с приказен сюжет. Целят да
предизвикат интерес у учениците и подходяща емоционална нагласа за решаване на текстовите задачи.
Зад. 1 е текстова задача от намиране сбор на две
числа. Интересното в условието е, че едната величина е зададена словесно, а не е записана с цифра. Подходяща е за домашна работа.
В зад. 2. по дадено начало и край на събитието
се търси неговата продължителност. Задачата е от
намиране на разлика на две числа. Подходяща е за
домашна работа.
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Урок 122
МОГА ЛИ САМ?
Вид на урока – оценяване
Дидактическа цел на урока: Да се определи изходното равнище на учениците. Да се измерят и оценят постиженията им за усвоеното учебно съдържание по следните области на компетентност: „Числа“
– състав на числата, събиране и изваждане на числата
до 20; събиране и изваждане на числата до 100. „Гео
метрични фигури и тела“ – разпознаване на геометрични фигури; чертане на отсечка по дадена дължина
в сантиметри. „Измерване“ – измерване на страна на
геометрична фигура. „Моделиране“ – моделиране с
числов израз на ситуация със събиране и моделиране
с числов израз ситуация с отношение „с... по-малко
от“.
Учебно-методически ресурси – учебник, чертожна линия или триъгълник, молив и химикалка
Насоки за организиране на учебната среда

122

Мога ли сам?
1. Запиши:
а) с цифри

б) с думи

в) числото

тринадесет –
тридесет –

9–
15 –

1 дес. + 7 ед. –
5 дес. + 0 ед. –

6

2. Пресметни:

15

3+4=

13 − 6 =

12 + 8 =
15 − 3 =

9+6=

14 − 4 =

10 − 5 =

20 − 6 =

11 − 5 =

13 + 6 =

10 + 4 =

20 − 13 =

30 +
3. Свържи.

80 −

= 70
6

квадрат
кръг

= 30

+ 40 = 100

4. Измери и запиши страните
на правоъгълника.

4

см
см

триъгълник

см
см

5. Начертай отсечка, дълга 7 см.

1

6. Чичо Мишо продал 40 кг зеленчуци и 30 кг плодове.
Колко килограма плодове и зеленчуци общо е продал?

4

7. Бабата на Галя купи кашкавал за 12 лв. и сирене с 5 лв.
по-евтино. Колко лева струва сиренето?

4
Общо

Учениците решават тест за определяне на изходното равнище.

40
135

I. Насоки за работа в учебника
Урокът по същество е тест за определяне на изходно ниво.
Тестът се състои от 7 задачи. Време за изпълнение
на теста – 35 мин. Форма на изпълнение на теста –
индивидуална.
Зад. 1. Измерват се знанията и уменията на учениците за записване на двуцифрени числа с цифри и
думи и за състав на числата.
Всяко вярно сравняване – 1 т.
Максимален брой – 6 т.
Със зад. 2 се измерват знанията на учениците за
събиране и изваждане до 20 и до 100. Всяко вярно
решено действие – 1 т. Максимален брой – 15 т.
Зад. 3 измерва знанията на учениците за разпознаване на геометрични фигури.
Всеки вярно решен пример – 2 т.
Максимален брой – 6 т.
Зад. 4 е предвидена за проверка на знанията за измерване на страни на геометрична фигура.
Всеки вярно записан размер – 1 т.
Максимален брой – 4 т.
Зад. 5 измерва знанията и уменията на учениците
за чертане на отсечка по дадена дължина в сантиметри.
За вярно изпълнение на задачата – 1 т.
Максимален брой – 1 т.
Зад. 6 измерва знанията и уменията на учениците
за моделиране на ситуация с числов израз със събиране.
За вярно записан израз – 2 т.
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За вярно извършено действие – 2 т.
Максимален брой точки – 4 т.
Зад. 7 измерва знанията и уменията на учениците
за моделиране на ситуация с числов израз с изваждане. Максимален брой точки – 4 т.
Максимален брой точки от целия тест – 40 т.
Скала за трансформация на постиженията от точки в равнища на качествена оценка:
Първо равнище: от 0 т. до 20 т. – Ученикът има
сериозни пропуски.
Второ равнище: от 21 т. до 30 т. – Ученикът се
справя добре, но може повече.
Трето равнище: от 31 т. до 40 т. – Ученикът се
справя отлично!
II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Задачите в тетрадката са подходящи за домашна
работа.

Урок 123
АЗ СЪМ ГОТОВ
ЗА ВТОРИ КЛАС

123

Аз съм готов за втори клас

1. Пресметни.

1

Вид на урока – обобщение

2

3

Аз ще бъда

4

5

6

7

8

10 11 12 ,

13 14 15 !

6+3=

С

18 − 9 =

А

18 − 17 =

В

7+5=

К

20 − 9 =

И

20 − 15 =

О

9−3=

К

14 − 7 =

Л

14 − 8 =

Р

8+7=

А

10 − 8 =

Т

13 − 10 =

О

9+4=

У

6+8=

Р

18 − 8 =

Н

2. Пресметни.

Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят знанията и
уменията на учениците, придобити в часовете по математика
в първи клас.

9

5. Лъвчето иска по-бързо да стигне до майка си. Покажи му по-краткия
път. Измери и пресметни.

+20

+40

−30

10

100

30

90

40

80

−40

4. Запиши числото.

Задачи
1. Да се затвърдят знанията
за събиране и изваждане до 20.
2. Да се затвърдят знанията и
уменията за събиране и изваждане до 100.
3. Да се затвърдят знанията за състав на числата
до 20.
4. Да се затвърдят и разширят знанията за състав
на числата.
5. Да се затвърдят знанията за измерване на отсечки и за събиране на именувани числа.
6. Да се затвърдят знанията на учениците за геометричните фигури и за чертане на фигури в мрежа.
7. Да се затвърдят знанията на учениците за моделиране на ситуация с числов израз със събиране,
както и на ситуация, отразяваща отношението „с...
по-малко от... “
136

Методи на преподаване и учене – упражнение
Учебно-методически ресурси – материали от
учебна тетрадка № 3, е-учебник

см

см +

3. Премини през три вратички и
събери 20 точки.
18
12
4 20
9

3

см

см

см =

см

см

см +

см =

см

6. Свържи еднаквите по цвят точки, за да получиш квадрат,
правоъгълник и триъгълник.

7
6

7. В пицарията на чичо Георги доставили 40 кг брашно и 10 кг колбаси.
Колко килограма продукти общо са доставили в пицарията?

8. Мирослав купил книга за 12 лв., а сестра му – пъзел с 4 лв. по-евтин.
Измисли въпрос и реши задачата.
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самостоятелна работа с фронтална проверка.
Зад. 5. Учениците измерват и нанасят резултата в
сантиметри. Събират дължините на две отсечки, показващи пътя на лъвчето до майката лъвица и отговарят на въпроса.
Зад. 6 е за чертане на правоъгълник, квадрат и
триъгълник в квадратна мрежа.
Зад. 7 е за моделиране на ситуация с числов израз
със събиране.
Зад. 8. Моделиране на ситуация, отразяваща отношение „с... по-малко от“ с числов израз.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
Задачите от учебната тетрадка могат да се дадат за
домашна работа.

Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. След вярно решаване на всеки пример и записване на буквата, стояща до резултата, на съответното място в лентата за букви, учениците трябва да
получат изречението АЗ ЩЕ БЪДА ВТОРОКЛАСНИК, УРА!
Зад. 2. Събиране и изваждане на кръгли числа до
100. Задачата е подходяща за самостоятелна работа с
фронтална проверка.
Зад. 3 се решава със събиране на три числа. Целта е да се съберат 20 точки. Задачата е подходяща за
колективна работа.
Зад. 4. Учениците записват числата, представени
чрез снопчета и пръчици. Задачата е подходяща за
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Урок 124
МАТЕМАТИЧЕСКИ
ПРАЗНИК

124

Математически празник
Станция „Цветя”

1. Напиши.

6+9=

70 − 40 =

18 − 8 =

12 − 7 =

3+5=

14 + 6 =

20 − 15 =

100 − 60 =

Вид на урока – обобщение
Дидактическа цел на урока: Интегриране знанията на учениците по изучавани предмети, решаване
на проблеми с математически способи.
Създаване на умения за колективно-отборна работа.
Практическо приложение на математическите знания.
Насърчаване и стимулиране на усвояването на математически знания и уметия.

2. Свържи.

Станция „Домашни любимци”

17

8+9

Учениците се разделят на 3 отбора. Всеки отбор
работи по задачите от две станции.
След като всеки отбор приключи със задачите от
бланката, журито отразява мястото според времето
за работа и записва съответните точки. Групите сменят местата си.
Критерии за оценка
Според времето за изпълнение на задачите:
1-во място – 3 т.
2-ро място – 2 т.
3-то място – 1 т.
Според вярно решените задачи:
Станция „Цветя“ – по една точка за вярно решена задача.
Общ брой – 8 т.
Станция „Домашни любимци“ по една точка за
вярно решена задача.
Общ брой – 5 т.
Станция „Зоопарк“
1-ви пример – тигърче – тигрица – 3 т.
2-ри пример – слонче – слоница – 5 т.
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20
15

17 − 14

Учебно-методически ресурси – чертожна линия,
химикалка

2. Регламент на състезанието
Състезанието преминава в три кръга, като всеки
кръг има по две станции.

20 − 9
50 − 30

11

Методи на преподаване и учене – упражнение

Примерен вариант
1. Подготовка и организация на състезанието
Водещ (учител), който ръководи състезанието,
разяснява правилата и критериите за оценяване.
Жури от двама или трима членовe. Журито може
да се състои от учители или по-големи ученици. То
следи за спазване на правилата и извършва оценяването.

3

11 + 4

3. Допиши.

Станция „Зоопарк”

20 + 30 =

+ 90
− 40 =

15 + 5 =

− 17 =
+8=

− 17 =

+8=
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Общ брой – 8 т.
Станция „Моят дом“
1-ви пример – 1 т. за вярно записано наименование на геометрична фигура и 1 т. за вярно написана
дума; общо – 2 т.
2-ри пример – 1 т. за вярно записано наименование на геометрична фигура и 1 т. за вярно написана
дума; общо – 2 т.
3-ти пример – 2 т. за вярно измерена и записана
дължина. Общ брой – 6 т.
Станция „На пазара“ по 4 т. за вярно решена
задача.
5 зад.
За вярно записан израз – 1 т.
За вярно решение на израза – 2 т.
За верен текст след получения резултат – 1 т.
6 зад.
За вярно записан израз – 1 т.
За вярно решение на израза – 2 т.
За верен текст след получения резултат – 1 т.
Общ брой – 8 т.
Станция „Празници“ по 4 т. за вярно решена задача.
7 зад.
За вярно записан израз – 1 т.
За вярно решение на израза – 2 т.

Станция „Моят дом”
4. Измери, допиши.
Покривът е с форма на

.

Прозорците са с форма на
Дървото на рисунката е високо

.
см.

Станция „На пазара”
5. Една касетка с череши тежи 11 кг, а една
касетка с ягоди е със 7 кг по-лека. Колко
килограма тежи касетката с ягоди?
6. Майката на Саня купи зеленчуци за
7 лв. и плодове за 6 лв. Колко пари е
похарчила за покупките?

Станция „Празници”
7. В училищния концерт участвали 10 ученици
от първи клас, 20 ученици от втори клас,
30 ученици от трети клас и 40 ученици
от четвърти клас. Колко ученици са взели
участие в концерта?
8. По случай Празника на детето – 1 юни,
в училище „Васил Левски“ организирали
спортен празник. Колко часа е бил
спортният празник?

От 8 до 10 часӚ
Турнири по футбол и по
народна топка
От 10 до 11 часӚ
Състезания по бягане и
хвърляне на малка топка
От 11 до 12 часӚ
Награждаване на
победителите
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За верен текст след получения резултат – 1 т.
8 зад.
За вярно записан израз – 1 т.
За вярно решение на израза – 2 т.
За верен текст след получения резултат – 1 т.
Общ брой – 8 т.
След приключване на решаването на задачите от
всяка станция журито проверява и оценява отбора,
като ползва специалните бланки за проверка и оценка.
По преценка на учителя отборите могат да бъдат
повече от 3 (зависи от броя на учениците в класа).
При такъв вариант отборите, класирали се на 4, 5, 6
място, не получават точки за време.
Учениците може да не сменят местата си, а да работят на фиксирано място за отбора.
Състезанието може да протече в 6 кръга, като децата работят по 1 станция за всеки кръг.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка № 2
По преценка на учителя задачите могат да се дадат
за домашна работа и през лятото.
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6. ПРИЛОЖЕНИЯ
Урок 43

АЗ УСПЯХ

1. 10,

, 8,

,

, 5,

, 3,

8

6

3 +

2 +

2.

Тест 1
4

,1
10

5

+ 6

1 +

3. 10 – 5 =

4 + 5 =

2 + 1 + 7 =

9 – 2 =

2 + 5 =

5 + 2 + 3 =

8

5. 2 +

= 9

6 + 3

6 −

= 2

7 − 4

6.

8

10

4. 6 + 4

2

8

6

− 5 = 3

2+7→

Happy

stories

8

−8→
+3→

→

+5→

лв.
6

7.

→
→
166

→

Урок 43

АЗ УСПЯХ

1. 1, 2,

,

, 5,

7

2.

+ 2
3.

4

, 9,

9

6

5 +

3 +

4

10 – 6 =

3 + 5 + 2 =

2 + 7 =

8 – 4 =

1 + 6 + 3 =

6

8

10

5. 3 +

= 8

1 + 4

5 −

= 1

9 − 4

7

8

+ 1

6 + 3 =

4. 7 + 3

6.

, 7,

Тест 2

6

− 3 = 4
8

5+4→
−2→
+1→

→

–6→

→

кг
6

7.

→
→
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Урок 63
1.
2.

3.

МОЖЕМ ЛИ САМИ?

6

2
5 ед.

8

			

2+6=

10 ед.

12

4

20

1дес.+ 8 ед.

2 дес.

17 – 14 =

7–4=

18 – 8 =

4 + 16 =

3+0=

12 + 5 =

20 – 7 =

10 – 6 =

17 – 4 =
= 19

5.

4 кг + 3 кг =
6 лв. + 11 лв. =
см

15 –

20 – 14 =
= 12

кг

5

16 – 10 =

10 + 5 =

13 +

6.

16

3–3=

4.

		

18

1дес.+ 4 ед.

8+2=
			

10

Тест 1

3

– 10 = 3

20 ст. – 16 ст. =
лв.

15

ст.

18 кг – 6 кг =

4

кг
см

см

см

см
см

см

7.

8. В езерото имало

→

20 лебедa.
Отлетели 13.
Останали
.

→
→

2

3

Общ брой
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2
2

40

Урок 63
1.
2.

МОЖЕМ ЛИ САМИ?
5

2

6

10

4 ед. 1дес.+2 ед. 10 ед.

17

Тест 2

16

1дес.+ 7 ед.

12

20

4

2 дес.
5

3.

1+6=

6–6=

7+3=

4.
5.

10 + 4 =

17 – 15 =

8–4=

17 – 7 =

5 + 15 =

5+0=

14 + 5 =

20 – 4 =

10 – 8 =

18 – 4 =

14 +

= 18

6 кг + 3 кг =

кг

= 13

ст.

18 кг – 5 кг =

кг

лв.

3

– 10 = 4

20 ст. – 15 ст. =

4

см

см

см

15

20 – 15 =

15 –

8 лв. + 11 лв. =
6.

13 – 10 =

см
см

2
2

см

7.

см

8. В езерото имало

→

20 лебедa.
Отлетели 11.
Останали
.

→
→

2

3

Общ брой

40
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Урок 105

АЗ УСПЯХ

Тест 1
8

1. Пресметни сборовете.

9+3=

6+7=

4+8=

8+7=

6+6=

7+9=

8+5=

9+9=
8

2. Намери разликите.

11 − 4 =

15 − 7 =

13 − 5 =

16 − 7 =

17 − 8 =

14 − 6 =

12 − 6 =

18 − 9 =
4

3. Пресметни и направи проверка.

12 − 7 =

15 − 6 =

Проверка:

+

=

Проверка:

+

=
6

4. Свържи.
Събираемо
Сбор
Събираемо
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Умаляемо

4 + 8 = 12

13 − 7 = 6

Разлика
Умалител

5. Пламен и Сани отишли на цирк в 16 часӚ. Там прекарали 2
часа. В колко часӚ са се прибрали?

7

6. В концерта за Първа пролет ще участват 9 момчета от
първи клас и с 4 повече момичета. Колко момичета ще
участват в концерта?

7

Урок 105

АЗ УСПЯХ

Тест 2
8

1. Пресметни сборовете.

7+5=

6+7=

4+9=

5+7=

9+6=

7+8=

8+6=

8+8=
8

2. Намери разликите.

11 − 6 =

15 − 6 =

13 − 4 =

16 − 8 =

17 − 9 =

18 − 9 =

12 − 9 =

14 − 8 =
4

3. Пресметни и направи проверка.

14 − 6 =
Проверка:

15 − 9 =
+

=

Проверка:

+

=
6

4. Свържи.
Събираемо
Сбор
Събираемо

Умаляемо

3 + 8 = 11

12 − 7 = 5

Разлика
Умалител

5. Ники и Влади отишли на тенис в 17 часӚ. Тренирали 2
часа. В колко часӚ са се прибрали?

7

6. В пролетния карнавал ще участват 6 момчета от първи клас
и с шест повече момичета. Колко момичета ще участват в
карнавала?

7
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Урок 122

МОЖЕМ ЛИ САМИ?

Тест 1

1. Запиши:
а) с цифри

б) с думи

в) числото

четиринадесет –
тридесет –

8–
16 –

1 дес. + 5 ед. –
7 дес. + 0 ед. –

2. Пресметни:

5+3=

12 − 7 =

11 + 9 =

9+8=

15 − 5 =

16 − 4 =

10 − 7 =

20 − 4 =

12 − 6 =

12 + 7 =

10 + 8 =

20 − 15 =

40 +
3. Свържи.

= 90

70 −
6

квадрат
кръг
триъгълник

6

15

+ 20 = 100

= 30

4. Измери и запиши страните
на правоъгълника.
см
см

см
см

5. Начертай отсечка, дълга 6 см.

1

6. В магазин за плодове и зеленчуци доставили 30 кг зеленчуци и
50 кг плодове. Колко килограма плодове и зеленчуци общо са
доставили?

4

7. Майката на Калин купи кашкавал за 13 лв. и сирене с – 6 лв.
по-евтино. Колко лева струва сиренето?

4

Общо
172

4

40

Урок 122

МОЖЕМ ЛИ САМИ?

1. Запиши:
а) с цифри
петнадесет –
петдесет –

Тест 2

б) с думи

в) числото

7–
14 –

1 дес. + 8 ед. –
6 дес. + 0 ед. –

2. Пресметни:

2+5=
9+7=

13 − 7 =
18 − 8 =

15 + 5 =
17 − 2 =

10 − 6 =

20 − 5 =

11 − 6 =

15 + 4 =

10 + 7 =

20 − 12 =

30 +
3. Свържи.

6

= 80

70 −
6

+ 30 = 100

= 40

4. Измери и запиши страните
на правоъгълника.

квадрат
кръг
триъгълник

15

4

см
см

см
см

5. Начертай отсечка, дълга 8 см.

1

6. В магазин за плодове и зеленчуци доставили 40 кг зеле и 30 кг
чушки. Колко килограма зеленчуци общо са доставили?

4

7. Майката на Петър купи месо за 14 лв. и кашкавал – с 8 лв.
по-евтин. Колко лева струва кашкавалът?

4

Общо

40
173

Урок 43

АЗ УСПЯХ

Работен лист

1.

		

2

1
4
6
9

2.

		

174

3
5

7

8
10

Урок 43

3.

		

		

АЗ УСПЯХ

=

+

+

+

4–2=

		

4.

9–5=

=

+

=

+

Работен лист

+

=

=

6–4=

8–4=

→
→
→
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Урок 63

МОЖЕМ ЛИ САМИ

Работен лист

1.

2. 4

8

3. 6 =

4.
		

16
ед.

6
13 =

12
дес. +

18

20

ед.

19 =

2+4=

6+0=

8–6=

5+5=

7–7=

10 – 3 =

19
дес. +

ед.

12 – 10 =
13 – 3 =

		

15 – 3 =

17 – 14 =

10 + 10 =

20 – 4 =

		

13 + 4 =

20 – 11 =

20 – 10 =

15 + 5 =

5.

		

→

		

→

		

→

6.
см
см

см

		
см

7. Ели има 12 лв., а Ваня има 5 лв. Двете заедно имат
176

лв.

Урок 105
1.
		
		
		
		

АЗ УСПЯХ

Пресметни сборовете.
7+4=?
7+3+1=
5+9=?
5+5+4=

Работен лист
8

6+6=?
6+4+2=
4+9=?
4+6+3=

9+6=?
9+1+5=
8+3=?
8+2+1=

2. Намери разликите.
		

11 – 5 =

12 – 6 =

		 11 – 1 – 4 =
		

8

12 – 2 – 4 =

13 – 4 =

16 – 8 =

		 13 – 3 – 1 =

16 – 6 – 2 =

4

3. Пресметни и направи проверка.
15 – 8 =
			
12 – 3 =
						
		Проверка:

+

=

		 Проверка:

+

=

4. Свържи.

6

Събираемо
Сбор

Умаляемо

7 + 4 = 11

12 − 5 = 7

Събираемо

Разлика
Умалител

5. Ники стана в 8 часӚ. Гледа филм 2 часа.
В колко часӚ е свършил филмът?

7

		
6. Жана има 8 книжки. Галя има с 3 повече.
Колко книжки има Галя?

7

		

Общо

40
177

Урок 122

МОЖЕМ ЛИ САМИ?

Работен лист

1. Напиши пропуснатите числа до 20
		

0, 1,

		

11, 12,

, 3,

,
, 14,

, 6,

,

, 9,

,

, 17,

,
, 19,

2. Кои са числата:
		

десетици

единици

десетици

единици

десетици

единици

десетици

единици

десетици

единици

десетици

единици

		
		

3. Сравни
		

3 кг

5 кг		

8 см

7 см		

10 лв.

15 лв.

		

11 кг

9 кг		

16 см

18 см		

20 лв.

12 лв.

178

Урок 122

МОЖЕМ ЛИ САМИ?

Работен лист

4. Пресмeтни
		

4+1=

7+2=

6+4=

		

7–1=

8–4=

14 – 4 =

		

10 + 2 =

		

18 – 4 =

		

5+7=

14 + 1 =

17 + 2 =

18 – 10 =

20 – 10 =

9+6=

12 – 6 =

5+5=
10 – 2 =
16 + 4 =
16 – 12 =
15 – 8 =

ПОМОГНИ СИ!
десетици
5. Колко са:

→

		

единици

→

		

→

		
6. Катя има 8 молива, а сестра ѝ има 6 молива. Колко молива имат двете
сестри?
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