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Уважаеми учители,

Пред вас е книгата за учителя по математика за 3. клас. 
Тя е част от учебния комплект МАТЕМАТИКА за 3. клас 
на издателска къща „Анубис“. Комплектът съдържа учеб-
ник, 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 ин-
формация, 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 матема-

тика
• 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.)

• тестове и работни листове, които да улеснят работата 
на учителя

• примерна проектна работа.
Използването на целия комплект учебно-методически 

ресурси дава възможност на учителя да работи пълноцен-
но с всички ученици независимо от нивото на успеваемост. 
Картонените модели от тетрадка №3, ламинираният картон 
за многократно писане и приложението към тетрадка №3 са 
полезни за всички деца, но особено важно е те да се използ-
ват при работата с децата със СОП. За тези ученици под 
формата на работни листове сме предложили варианти на 
тестове с ясната цел, че трябва да им се помогне да усвоят 
поне необходимия пакет от знания, без които не могат да 
преминат в четвърти клас.

Учебните ресурси, които ви предлагаме, не ви задължа-
ват да следвате стриктно указанията ни. Предоставяме ви ги 
единствено с цел да разполагате с достатъчно възможности 
за избор.

Авторите
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1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ 
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС

Учебният комплект – учебник, три учебни тетрадки и книга за учителя, е написан в съответ-
ствие с учебната програма на МОН по математика за трети клас (утвърдена със Заповед №РД 09-
1093/25.01.2017, в сила от учебната 2018/2019 г.). В комплекта са намерили отражение четирите об-
ласти на компетентност на учебното съдържание, заложени в държавните образователни стандарти 
за обучението по математика в трети клас – „Числа“, „Геометрични фигури и тела“, „Измерване“ и 
„Моделиране“. В учебника са заложени знанията и уменията, които ученикът трябва да има в края 
на годината. В отделните уроци са представени знанията и уменията на ниво учебна програма, които 
ученикът трябва да достига в края на всяка тема.

Учебното съдържание, разработено в учебника, дава възможност да се реализират очакваните ре-
зултати от обучението по математика в трети клас:

• усвояване на числата от 101 до 1000 в десетичната позиционна бройна система, редицата на ес-
тествените числа до 1000

• усвояване на действията събиране и изваждане с естествените числа до 1000
• усвояване на умножение и деление на числата до 1000 с едноцифрено число
• усвояване на умения за намиране на неизвестно умаляемо и неизвестно делимо
• разпознаване на половинка, третинка, четвъртинка и десетинка като части от цяло
• разпознаване на геометричните фигури права линия, крива линия, лъч, ъгъл и елементите на ъгъла
• определяне вида на фигурите ъгъл и триъгълник според ъглите
• запознаване с мерните единици за дължина (милиметър и километър), време (век и секунда)  и 

връзката между тях
• усвояване на действията с изучените еднородни мерни единици (без тези за време)
• овладяване на умения за моделиране с числови изрази на ситуации от реалния свят (решаване на 

текстови задачи с до три пресмятания)
• усвояване на умение за извличане на информация от различни източници – таблици и чертежи
• усвояване на математическата символика и терминология, свързана с изучаваните математически 

понятия
• развиване на познавателните способности на учениците памет, мисловни операции, реч
• изграждане на умения за самоконтрол и самооценка.

Централно място в учебното съдържание заемат аритметичните знания, които са разработени в 
следните теми:

1. Числата до 1000 (уроците от №11 до №16)
2. Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване (уроците от №17 до №33)
3. Събиране и изваждане на числата до 1000 с преминаване (уроците от №34 до №52)
4. Умножение на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число (уроците от №53 до №63)
5. Деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число (уроците от №64 до №94)
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Едновременно с тях се разширяват знанията за геометричните фигури. Изучаването на видовете 
триъгълници според ъглите (урок №38) става въз основа на изучаването на ъгъл и видове ъгли (урок 
№25). Тези теми са поместени в разделите за  събиране и изваждане на числата до 1000.

Разширяването на знанията за мерните единици продължава с новите мерни единици за дължина 
(километър и милиметър – уроци №27 и №28), които се изучават при събиране и изваждане на чис-
лата до 1000 без преминаване, и мерните единици за време (век и секунда – уроци №48 и №78) – при 
събиране и изваждане и при деление на числата до 1000 с едноцифрено число.

Геометричните и практическите знания (права линия, крива линия, лъч, ъгъл, видове ъгли, 
видове триъгълници според ъглите, както и продължаващите от 2. клас задачи за намиране оби-
колки на фигури, измерване, мерни единици за време и работа с пари) съпътстват изложението 
на аритметичните знания и чрез тях се осъществява по най-естествен начин приложението на 
аритметичните знания.

Учебникът е структуриран поурочно. Разработени са 103 урока (включително и уроци за провер-
ка и оценка на знанията), като са оставени 9 часа резерв, които учителят може да използва по своя 
преценка през учебната година. За планиране на учебната работа може да се използва примерното 
годишно разпределение на материала, което се предлага в книгата за учителя. Местата и броят на 
резервните часове са съобразени със съответните трудности при усвояването на математическите 
знания. Този резерв от часове може да бъде използван от учителя и по друго време, като отчита ре-
алните условия за работа с класа.

В уроците „Вече знам!“ се извършва обобщение след всеки обособен цикъл от уроци, обединени 
от една идея. С обобщенията се постига систематизиране на знанията.

Уроците „Мога ли сам?“ по същество са примерни самостоятелни работи, в които са изведени 
основните знания по даден раздел. Чрез тях може да се установи ефикасна и навременна обратна 
връзка, която дава възможност за корекции в работата на учителя. Самостоятелните работи са пред-
видени за около 25 мин, като в останалото време учителят може да анализира задачите и типичните 
грешки.

Разработена е ясна система за ориентиране както в целия учебник (различните видове уроци), така 
и в рамките на урока – с предназначението на отделните задачи, с начина на въвеждане на новите 
знания и др.

Специално внимание е отделено на обучението на учениците правилно да записват решение на 
математическа задача. За всеки тип задачи по подходящ начин е даден образец за записване. 

В учебника за 3. клас са изведени правила. Най-често те са изказани в свободна форма от подхо-
дящо избран персонаж – учителка. Същият персонаж се използва и за изявяване на типични и често 
допускани грешки.

Учебникът е богато илюстриран, като илюстрациите не са самоцелни, а подпомагат разбирането и 
усвояването на учебното съдържание.

В уроците са намерили място голям брой занимателни задачи като „Магически квадрат“, „Ши-
фър“, задачи с кубчета, логически редици от числа или фигури, задачи с липсващи цифри, задачи за 
откриване на геометрични фигури в геометрична композиция и др.

Тъй като учебният материал следва учебната програма по математика на МОН, той е разделен 
условно на седем раздела.

На началния преговор са отделени 10 часа, в които се осъществява актуализиране на изуче-
ното по математика във 2. клас за числата до 100, събиране и изваждане без и с преминаване на 
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десетицата, свойства на събирането, намиране на неизвестно събираемо, табличното умножение 
и деление, свойства на умножението, геометричните знания за видове триъгълници според стра-
ните и намиране обиколка на геометрична фигура, мерните единици за дължина (метър и деци-
метър). С помощта на началния преговор и урока  „Мога ли сам?“ може да се установи доколко 
учениците са усвоили основните знания за 2. клас и дали са в състояние да продължат успешно 
обучението си в 3. клас.

За първата тема от програмата, „Числата до 1000“, са отделени 6 урока (от №11 до №16). Ак-
центът пада върху по-нататъшното изграждане на редицата на естествените числа – числата до 1000. 
Чрез разработеното в раздела съдържание третокласниците ще овладеят четенето, писането и сравня-
ването на трицифрените числа, броенето (поредно и с новата бройна единица – стотицата), ще осмис-
лят състава на числата. В първата тема е предвидено и изучаването на права линия, крива линия и лъч.

Втората тема, „Събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване“, е разработена в 17 
часа (от урок №17 до урок №33). От особена важност е учениците да овладеят устно събиране и 
изваждане на числата до 1000 (на ум) – в по-лесните случаи. Това е умение е необходимо в ежедне-
вието. При събиране и изваждане без преминаване, но когато числата не съдържат нули, се прилага 
алгоритъмът за писмено събиране и изваждане без преминаване, който учениците познават от втори 
клас. Предвидени са достатъчно уроци за упражнение с цел формиране на умения за писмено съби-
ране и изваждане на числата до 1000.

Вторият много съществен момент е изучаването на алгоритъма за намиране на неизвестно умаля-
емо – основата за решаването на уравнения (урок №23). Правилото за намиране на неизвестно ума-
ляемо се обосновава с помощта на конкретни примери, като се използва връзката между събирането 
и изваждането.

В тази тема е предвидено запознаването на третокласниците с текстова задача с три пресмятания 
(урок №29). Формирането на умение за анализ и решаване на текстови задачи с три пресмятания е 
улеснено от целенасоченото използване на онагледяване – схематично моделиране на този нов вид 
текстови задачи.

Изложението на геометричните знания съпътства аритметичните. Предвиден е и един чисто гео-
метричен урок  (урок №25), посветен на ъгъл и видове ъгли. 

От мерните единици за дължина в тази тема е предвидено учениците от трети клас да се запознаят 
с километър (урок №27) и милиметър (урок №28). Тези нови мерни единици са въведени на наглед-
но-практическа основа с помощта на богато онагледяване и интересни примери.

Разделът завършва с обобщителен урок „Вече знам!“ и урок  „Аз успях!“ за проверка на усвоените 
знания под формата на състезание, за което учениците се разделят в два отбора.

Третата тема, „Събиране и изваждане на числата до 1000 с преминаване“, е разработена в 19 часа 
(от урок №34 до урок №52). Акцентът в този раздел е овладяването и затвърдяването на алгоритъма 
за писмено събиране и изваждане с преминававе и със заемане. Целта в крайна сметка е учениците да 
разберат и усвоят най-често използваните начини за записване на събирането и изваждането – чрез 
маркиране на преноса над съответния разред и отбелязване на „заемането“ на десетица чрез точка 
над съответния разред. Навсякъде, където е необходимо, с подходящи задачи са изяснени най-често 
допусканите грешки при алгоритмите за събиране и изваждане. Отделно са разгледани случаите на 
сбор 1000 и изваждане от 1000 заради особената трудност при прилагането на алгоритмите – преми-
наване през един разред. 

В тази тема е предвидено изучаването на текстова задача в косвена форма ( урок №42). Приложе-
ни са методически похвати като например въвеждащи задачи с цел подготовка на възприемането на 
косвените отношения. 
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От геометричния материал в тази тема е предвидено изучаването на видовете триъгълници 
според ъглите (урок №38). В учебното съдържание след урок №38 има предвидени много задачи 
за разпознаване и определяне, за отброяване в комбинирани фигури на видовете ъгли и видовете 
триъгълници според ъглите. Таблото към учебния комплект също съдържа модели на видовете 
ъгли и видовете триъгълници според ъглите и е подходящо да бъде изложено в класната стая 
през цялата учебна година.

Четвъртата тема, „Умножение на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено“, е разра-
ботена в 11 часа (от урок №53 до урок №63). Първо са разгледани случаите на умножение без 
преминаване, най-лесните от които са за устно смятане (смятане на ум). Чрез достатъчно пред-
видени задачи и уроци за упражнение се цели да се постигне овладяване на устното умножение 
до 1000 до автоматизъм. Алгоритъм за писмено умножение се въвежда при умножението без 
преминаване, когато двуцифреният и трицифреният множител не съдържат нули. В урок №54 е 
предвидено запознаването на учениците с разпределителното свойство на действието умноже-
ние спрямо действие събиране. Това свойство се използва при извеждане алгоритъма за писмено 
умножение. Умножението с преминаване се въвежда в два урока (№58 и №60) и се затвърдява в 
съответните предвидени уроци за упражнение. Разделът завършва с урок за обобщаване и сис-
тематизиране на знанията „Вече знам!“.

Петата тема, „Деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено“ включва 31 урока 
(от урок №64 до урок №94). Тази тема е най-обхватна, тъй като в нея са включени уроци за мерните 
единици грам и тон (урок №72), както и за мярката за време секунда (урок №78).

Както при събирането и изваждането, важен момент е формулирането на правилото за нами-
ране на неизвестно делимо (урок №70). Този алгоритъм се извежда на аритметична основа, на 
базата на зависимостите между компонентите и резултатите при аритметичните действия умно-
жение и деление.

Темата започва с урок за усвояване на лесните случаи от деление на двуцифрено и трицифрено 
число с едноцифрено, т.е. с тези, които са подходящи и приложими при устно смятане. Следва запоз-
наването на третокласниците с понятията половинка, третинка, четвъртинка и десетинка (уроци №66 
и №68) като части от цяло. Това става на нагледно-практическа основа с богато онагледяване. Преди 
уроците за деление с преминаване са разработени урок за разпределителното свойство на делението 
спрямо събирането (урок №74), специален урок за усвояване начина на определяне броя на цифрите 
в частното (урок №79), както и урокът за деление с остатък (урок №80). Тези три урока предста-
вляват необходимата от методическа гледна точка основа за въвеждане на делението с преминаване. 
Предвидени са достатъчно на брой задачи, както и уроци за упражнение.

Темата завършва с три тематични урока „Да пътуваме из България“, „Ваканция на море“ и „Ва-
канция на село“ (уроците от №90 до №92). В тези уроци са реализирани разнообразни междупре-
дметни връзки. 

Предвидени са и уроците „Вече знам!“ – за обобщение на наученото в раздела и „Аз успях!“ – за 
самопроверка.

Годишният преговор е разработен в 9 учебни часа, като уроците са посветени на основните 
акценти в програмата. Урокът „Мога ли сам?“ е примерна самостоятелна работа за установяване 
доколко учениците са достигнали изискванията, заложени в стандартите за съдържание и в програ-
мата за трети клас. Разделът завършва с обобщителния урок „Вече съм четвъртокласник“, в който 
намират място задачи върху цялото учебно съдържание по математика за 3. клас.

Твърде важно за обучението по математика е формирането на умения за решаване на текстови 
задачи. В учебника са продължени идеите, заложени в 1. и във 2. клас, учениците да си изработят 
подход при решаването на тези задачи. Необходимо е да се акцентира върху няколко съществе-
ни момента: прочитане и разбиране на условието, откриване на данните и връзките между тях, 
избор на съответното действие или действия (съставяне на модел), решаване и накрая формули-
ране на отговора. За да се усъвършенстват уменията за решаване на текстови задачи, в учебника 
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са включени много и разнообразни задачи за съставяне на задачи: по зададена илюстрация, по 
данни, зададени таблично, по числови изрази и др. Нов момент е съставянето (сглобяването) 
на текстови задачи по дадени части от условието, което според нас ще подпомогне учениците 
в разбиране същността на текстовата задача и в усъвършенстване уменията им да анализират 
условието ѝ.

Основен момент в 3. клас е преходът от елементарни текстови задачи и задачи, които се решават 
с две пресмятания към задачи, които се решават с три пресмятания. Илюстрациите и съкратеният 
запис са елементи, които подпомагат решаването на задачата и са широко прилагани в учебника. 
Съкратеният запис се прави от учителя на дъската, най-добре в хода на анализа на задачата, като 
е целесъобразно при записването учениците да вземат активно участие. Постепенно се изисква и 
учениците да предлагат начин на съкратено записване на условието на текстовата задача. Желател-
но е при решаване на съставните задачи учениците да се насочват към използване на един съставен 
числов израз, без това да е задължително. Към края на учебната година е добре повечето ученици да 
могат да записват решението на съставна текстова задача с един съставен числов израз. Това, разби-
ра се, не е задължително за всички. Важното е учениците да разбират задачата, да могат да отделят 
стъпките в нея и да я решават правилно.

В книгата за учителя са предложени кратки методически указания за всеки урок. Посочени са 
целта и задачите на урока, необходимите ресурси и е направен коментар на всяка от задачите 
в учебника, дадени са методически насоки за работа по задачите в учебната тетрадка. Ясно са 
очертани основните компоненти и учебни дейности: актуализиране на старите знания и моти-
виране на учениците, въвеждане на новото знание на основата на старото знание с помощта на 
нагледни опори, непосредствено затвърдяване чрез повторение и вариране на примерите, фор-
миране на умения за прилагането му.

Към комплекта са разработени три учебни тетрадки: първата обхваща уроците от №1 до №52, 
втората – останалите, от №53 до №103. Тетрадка №3 в учебния комплект е специално разрабо-
тена и съдържа дидактични материали за индивидуално ползване от всеки ученик. Включените в 
нея картони за моделиране на трицифрените числа, както и знаците за сравнение позволяват да 
се осъществи богата практическа дейност при изучаване на числата до 1000. В същия раздел ще 
намерят приложение и включените в Тетрадка №3 картонени модели на десетични блокчета. С 
тяхна помощ всеки ученик би могъл да онагледява и моделира всички изучавани числа, а също 
така и да има нагледна опора при извършване на събиране и изваждане с числата до 1000 без 
преминаване.

Към учебника има приложение – ламиниран картон за многократна употреба, върху който се пише 
с изтриваем маркер. Изтриването става със суха кърпа. Използването на обикновен маркер или хи-
микалка би направило картона неизползваем повторно. Към Тетрадка №3 има и приложение – табло 
с нагледно представени чертежи и примери за видовете ъгли, видовете триъгълници според ъглите, 
намирането на неизвестно умаляемо и намирането на неизвестно делимо, записите на половинка, 
третинка, четвъртинка и десетинка от число, както и новоизучените мерни единици, които са важни 
елементи от  математиката за 3. клас. Учебните тетрадки съпътстват работата на учителя и ученици-
те и съдържат предимно задачи за самостоятелна работа, които по преценка на учителя могат да се 
изпълняват в клас или вкъщи.

Към учебния комплект са разработени и две учебни помагала – „Сборник по математика“ за 3. клас 
и „Пъстра математика“ за 3. клас. Те осигуряват диференцираната работа по математика на всички 
нива. Двете помагала предоставят на учителя богати възможности за организиране на учебния про-
цес според възможностите и нуждите на учениците. Могат да се използват в урочната работа, при 
самоподготовката на третокласниците и в часовете за избираема подготовка по математика.

Сборникът съдържа достатъчно на брой различни по трудност задачи, тематично разпределени 
както в учебника. За всеки урок е предложена страница с разнообразни по форма упражнения, под-
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редени по трудност и подходящи за индивидуализиране на обучението. Първите задачи имат тре-
нировъчен характер и са подходящи за по-трудно справящи се ученици. Последните задачи имат 
творчески характер и могат да се използват за избираемите учебни часове.

Помагалото „Пъстра математика“ е част от едноименната поредица и е предназначено за разшире-
на и допълнителна подготовка. Организирано е тематично и за всяка учебна седмица има страница 
със задачи. В края на помагалото са включени допълнителни теми, подходящи за подготовка за раз-
лични математически състезания. 

Учебникът е ориентиран както към ученика, така и към учителя. Той е средството, чрез което учи-
телят реализира обучението.

Всеки урок е методически структуриран, знанията са дозирани и достъпни, задачите дават възмож-
ност на учителя да използва и нови, свои варианти, да проявява творчески подход.

Към разработките на уроците в книгата за учителя са посочени примерни форми за реализацията 
им – самостоятелна, групова, колективна, индивидуална работа. Учителят може да използва и свои 
вариантни технологии.

Учебникът въвежда детето в сложния свят на математическите обекти и числата. Използвани са 
нови подходи за представяне на числата, нови схеми и онагледяване. Очертани са ясно математиче-
ските понятия и терминология, които ще използват учителят и учениците. Направен е сериозен опит 
да се изчистят математическите понятия от неточностите, които понякога се срещат при житейските. 
В разработките на уроците всяко понятие участва на различни степени на абстракция. Започва се с 
използването на житейския опит на детето. Втората стъпка е да се разграничават житейските поня-
тия от математическите – преход от предметно-образното към чертежа или към числото. Следващата 
степен на абстракция е вече, когато детето работи осъзнато с числата и не се нуждае от сетивната 
опора. Така се реализира обучение в последователността от практиката към абстракцията и обратно 
в личния опит, като се избягва формализмът.

По достъпен начин са представени алгоритмите за събиране и изваждане с числата до 1000 без и 
с преминаване.

Използван е ясен подход за формиране на умения за решаване на текстовите задачи. В предложе-
ната методическа схема за съставяне на математически модел са очертани: работа с текста, работа с 
данните, работа с въпроса (избор на действие), решаване на математическия модел. 

Включените тематични уроци дават богата възможност за реализиране на интегрален подход и 
междупредметни връзки. В достъпна форма е направена пропедевтика на идеята за боравене с данни.

С цялото си богато съдържание и набор от разнообразни задачи и дейности, както и с реализи-
раните в разработките на уроците методически идеи, учебният комплект гарантира реализирането 
на компетентностния подход, който е същностен за реформата в образованието, в т.ч. по матема-
тика в 3. клас.
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2. ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище  Град 

 Утвърждавам: 
 Директор:  (име и фамилия)
 

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА ............../............... ГОДИНА

Уроци за нови знания Н.з. 39 часа

Уроци за упражнения и практически дейности Упр. 40 часа

Уроци за обобщение и преговор Обобщ. 21 часа

Уроци за контрол и оценка Оц. 3 часа

Резерв учебно време 9 часа

Годишен хорариум: 112 часа

Срочен: І срок – 56 часа; ІІ срок – 56 часа

 Изготвил: 
 (име и фамилия)
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица

за...
Компетентности като очаквани резултати

от обучението
Нови

понятия
Контекст и дейности за всяка урочна 

единица 

Методи и форми  
на оценяване
по теми и/или 

раздели
Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Учебна ......................./....................... г. ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
Начален преговор

1 I Числата от 0 до 
100

Обобщ. Познава числата от 0 до 100 и принципа на образуване на 
редицата на естествените числа до 100.
Брои в прав и обратен ред до 100; чете, пише и сравнява 
числата до 100.
 Разпознава реда на единиците и десетиците в двуцифрено 
число.
Умее да представя числата до 100 като сбор на разредните 
им единици.

Четене, писане, броене и сравняване на числата 
до 100.
Представяне на числата до 100 като сбор от 
разредните им единици.
Съотнасяне на буквения с цифровия запис на 
числото.
Кодиране и декодиране.

Текущо формиращо 
оценяване

2 I Събиране и 
изваждане без 
преминаване

Обобщ. Извършва аритметичните действия събиране и изваждане на 
числата до 100 без преминаване.

Събиране на числата до 100 без преминаване.
Събиране и изваждане без преминаване с 
именувани числа (сантиметър, метър).
Намиране на сбор на три и повече събираеми.

Текущо формиращо 
оценяване

3 I Събиране и 
изваждане с 
преминаване

Обобщ. Извършва действията събиране и изваждане на числата до 
100 с преминаване.

Събиране и изваждане с преминаване на числата 
до 100. Решаване на текстови задачи.
Събиране на три събираеми с преминаване.

Текущо формиращо 
оценяване

4 I Свойства на 
събирането

Обобщ. Познава и прилага разместителното и съдружителното 
свойство на събирането.
Намира неизвестно събираемо.

Прилагане на разместителното и 
съдружителното свойство на събирането в 
числови изрази и текстови задачи.
Моделиране на ситуации с числови изрази.
Решаване на задачи с намиране на неизвестно 
събираемо.

Текущо формиращо 
оценяване

5 II Умножение и 
деление

Обобщ. Умножава и дели числата до 100 (таблични случаи).
Използва наименованията на компонентите и резултата при 
решаване на задачи от умножение и деление.
Спазва реда на действията при пресмятане на числов израз.

Решаване на числови изрази.
Решаване на текстови задачи с действие 
умножение и деление и с релациите пъти повече, 
пъти по-малко.

Текущо формиращо 
оценяване

6 II Свойства на 
умножението

Обобщ. Познава и прилага разместителното и съдружителното 
свойство на умножението.
Намира неизвестен множител.

Прилагане на разместителното и 
съдружителното свойство на умножението в 
числови изрази и текстови задачи.
Моделиране на ситуации с числови изрази.
Решаване на задачи с намиране на неизвестен 
множител.

Текущо формиращо 
оценяване

7 II Геометрични 
фигури

Обобщ. Разпознава видовете триъгълници според страните и 
назовава техните елементи.
Определя дължини на страни на геометрична фигура в 
квадратна мрежа при зададена единица мярка на мрежата.
Умее да намира обиколка на фигура по дадени страни и на 
страна на фигура по дадена обиколка.

Решаване на задачи за определяне на вида на 
триъгълници според страните.
Решаване на задачи за намиране на обиколка и 
страна на геометрична фигура.
Решаване на задачи за определяне на дължини 
на страни на геометрична фигура в квадратна 
мрежа при зададена единица мярка на мрежата.

Текущо формиращо 
оценяване

8 II Мерни единици Обобщ. Познава мерните единици и техните означения (сантиметър, 
дециметър, метър, минута, час, седмица, месец, година).

Сравняване, събиране и изваждане на именувани 
числа.
Решаване на задачи за преобразуване на една 
мерна единица в друга.
Определяне на час и продължителност на 
времеви период.

Текущо формиращо 
оценяване

9 III Текстови задачи Обобщ.  Решава съставни текстови задачи с две пресмятания.
Преобразува и допълва съставна текстова задача.
Съставя текстови задачи с две пресмятания.

Решаване, съставяне и преобразуване на 
текстови задачи.

Текущо формиращо 
оценяване
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица

за...
Компетентности като очаквани резултати

от обучението
Нови

понятия
Контекст и дейности за всяка урочна 

единица 

Методи и форми  
на оценяване
по теми и/или 

раздели
Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Учебна ......................./....................... г. ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
Начален преговор

1 I Числата от 0 до 
100

Обобщ. Познава числата от 0 до 100 и принципа на образуване на 
редицата на естествените числа до 100.
Брои в прав и обратен ред до 100; чете, пише и сравнява 
числата до 100.
 Разпознава реда на единиците и десетиците в двуцифрено 
число.
Умее да представя числата до 100 като сбор на разредните 
им единици.

Четене, писане, броене и сравняване на числата 
до 100.
Представяне на числата до 100 като сбор от 
разредните им единици.
Съотнасяне на буквения с цифровия запис на 
числото.
Кодиране и декодиране.

Текущо формиращо 
оценяване

2 I Събиране и 
изваждане без 
преминаване

Обобщ. Извършва аритметичните действия събиране и изваждане на 
числата до 100 без преминаване.

Събиране на числата до 100 без преминаване.
Събиране и изваждане без преминаване с 
именувани числа (сантиметър, метър).
Намиране на сбор на три и повече събираеми.

Текущо формиращо 
оценяване

3 I Събиране и 
изваждане с 
преминаване

Обобщ. Извършва действията събиране и изваждане на числата до 
100 с преминаване.

Събиране и изваждане с преминаване на числата 
до 100. Решаване на текстови задачи.
Събиране на три събираеми с преминаване.

Текущо формиращо 
оценяване

4 I Свойства на 
събирането

Обобщ. Познава и прилага разместителното и съдружителното 
свойство на събирането.
Намира неизвестно събираемо.

Прилагане на разместителното и 
съдружителното свойство на събирането в 
числови изрази и текстови задачи.
Моделиране на ситуации с числови изрази.
Решаване на задачи с намиране на неизвестно 
събираемо.

Текущо формиращо 
оценяване

5 II Умножение и 
деление

Обобщ. Умножава и дели числата до 100 (таблични случаи).
Използва наименованията на компонентите и резултата при 
решаване на задачи от умножение и деление.
Спазва реда на действията при пресмятане на числов израз.

Решаване на числови изрази.
Решаване на текстови задачи с действие 
умножение и деление и с релациите пъти повече, 
пъти по-малко.

Текущо формиращо 
оценяване

6 II Свойства на 
умножението

Обобщ. Познава и прилага разместителното и съдружителното 
свойство на умножението.
Намира неизвестен множител.

Прилагане на разместителното и 
съдружителното свойство на умножението в 
числови изрази и текстови задачи.
Моделиране на ситуации с числови изрази.
Решаване на задачи с намиране на неизвестен 
множител.

Текущо формиращо 
оценяване

7 II Геометрични 
фигури

Обобщ. Разпознава видовете триъгълници според страните и 
назовава техните елементи.
Определя дължини на страни на геометрична фигура в 
квадратна мрежа при зададена единица мярка на мрежата.
Умее да намира обиколка на фигура по дадени страни и на 
страна на фигура по дадена обиколка.

Решаване на задачи за определяне на вида на 
триъгълници според страните.
Решаване на задачи за намиране на обиколка и 
страна на геометрична фигура.
Решаване на задачи за определяне на дължини 
на страни на геометрична фигура в квадратна 
мрежа при зададена единица мярка на мрежата.

Текущо формиращо 
оценяване

8 II Мерни единици Обобщ. Познава мерните единици и техните означения (сантиметър, 
дециметър, метър, минута, час, седмица, месец, година).

Сравняване, събиране и изваждане на именувани 
числа.
Решаване на задачи за преобразуване на една 
мерна единица в друга.
Определяне на час и продължителност на 
времеви период.

Текущо формиращо 
оценяване

9 III Текстови задачи Обобщ.  Решава съставни текстови задачи с две пресмятания.
Преобразува и допълва съставна текстова задача.
Съставя текстови задачи с две пресмятания.

Решаване, съставяне и преобразуване на 
текстови задачи.

Текущо формиращо 
оценяване
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по ред
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10 III Мога ли сам? Оц.  Може да прилага знанията и уменията си по математика при 

самостоятелно решаване на задачи.
Прилагане на знанията при самостоятелно 
решаване на задачи.

Диагностика на 
входно ниво на 
математическите 
представи 

ЧИСЛАТА ДО 1000
11 III Числата от 100 

до 1000
Н.з. Познава числата до 1000 и принципа на образуване на 

редицата на естествените числа до 1000.
Разпознава реда на единици, десетици и стотици в 
трицифрено число.
Брои до 1000 в прав и обратен ред; чете и пише числата до 
1000.

хиляда,
трицифрено 
число,
ред на стотици

Броене в прав и обратен ред, четене и писане на 
числата до 1000.
Съотнасяне на буквения с цифровия запис на 
трицифрено число.

Текущо формиращо 
оценяване

12 IV Упражнение Упр. Познава числата до 1000 и принципа на образуване на 
редицата на естествените числа до 1000.
Разпознава реда на единици, десетици и стотици в 
трицифрено число.
Брои до 1000 в прав и обратен ред; чете и пише числата до 
1000.

Броене в прав и обратен ред, четене и писане на 
числата до 1000.
Съотнасяне на буквения с цифровия запис на 
трицифрено число.
Кодиране и декодиране.

Текущо формиращо 
оценяване

13 IV Сравняване на 
числа до 1000

Н.з. Чете, записва и сравнява числата до 1000. Познава 
значението на цифрите според мястото им в записа числата.

Четене, броене, сравняване.
Съставяне на числови редици (нарастващи и 
намаляващи) от числа, които не са поредни.
Манипулиране с модели на банкноти и карти на 
числата.

Текущо формиращо 
оценяване

14 IV Упражнение Упр. Чете, записва и сравнява числата до 1000. Познава 
значението на цифрите според мястото им в записа числата.

Четене, броене, сравняване.
Съставяне на числови редици (нарастващи и 
намаляващи) от числа, които не са поредни.
Манипулиране с модели на банкноти и карти на 
числата. Кодиране и декодиране.

Текущо формиращо 
оценяване

15 IV Права линия, 
крива линия,
лъч

Н.з. Разпознава права линия, крива линия и лъч. Назовава 
елементите на лъча и именува и чете лъчи.

права линия, 
крива линия, 
лъч

Решаване на задачи за определяне на вида на 
геометричната фигура; именуване, четене и 
чертане на лъчи.

Текущо формиращо 
оценяване

16 V Състав на 
трицифрените
числа

Н.з. Познава значението на цифрите според мястото им в записа 
числата.
Умее да представя трицифрените числа като сбор от 
разредните им единици.

ред на стотици Решаване на задачи за представяне на 
трицифрените числа като сбор от разредните им 
единици.

Текущо формиращо 
оценяване

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 1000 БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ.
17 V Събиране и 

изваждане без
преминаване 

Н.з. Умее да събира числата до 1000 без преминаване.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на задачи от събиране без 
преминаване.

Текущо формиращо 
оценяване

18 V Събиране и 
изваждане без
преминаване

Н.з. Умее да събира числата до 1000 без преминаване.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на задачи от събиране без 
преминаване.

Текущо формиращо 
оценяване

19 V Упражнение Упр. Умее да събира числата до 1000 без преминаване. Решаване на задачи от събиране без 
преминаване. 
Решаване на текстови задачи с две пресмятания.

Текущо формиращо 
оценяване

20 VI Събиране и 
изваждане без
преминаване

Н.з. Умее да събира числата до 1000 без преминаване.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на задачи от събиране без 
преминаване.

Текущо формиращо 
оценявне



15

№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица

за...
Компетентности като очаквани резултати

от обучението
Нови

понятия
Контекст и дейности за всяка урочна 

единица 

Методи и форми  
на оценяване
по теми и/или 

раздели
Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
10 III Мога ли сам? Оц.  Може да прилага знанията и уменията си по математика при 

самостоятелно решаване на задачи.
Прилагане на знанията при самостоятелно 
решаване на задачи.

Диагностика на 
входно ниво на 
математическите 
представи 

ЧИСЛАТА ДО 1000
11 III Числата от 100 

до 1000
Н.з. Познава числата до 1000 и принципа на образуване на 

редицата на естествените числа до 1000.
Разпознава реда на единици, десетици и стотици в 
трицифрено число.
Брои до 1000 в прав и обратен ред; чете и пише числата до 
1000.

хиляда,
трицифрено 
число,
ред на стотици

Броене в прав и обратен ред, четене и писане на 
числата до 1000.
Съотнасяне на буквения с цифровия запис на 
трицифрено число.

Текущо формиращо 
оценяване

12 IV Упражнение Упр. Познава числата до 1000 и принципа на образуване на 
редицата на естествените числа до 1000.
Разпознава реда на единици, десетици и стотици в 
трицифрено число.
Брои до 1000 в прав и обратен ред; чете и пише числата до 
1000.

Броене в прав и обратен ред, четене и писане на 
числата до 1000.
Съотнасяне на буквения с цифровия запис на 
трицифрено число.
Кодиране и декодиране.

Текущо формиращо 
оценяване

13 IV Сравняване на 
числа до 1000

Н.з. Чете, записва и сравнява числата до 1000. Познава 
значението на цифрите според мястото им в записа числата.

Четене, броене, сравняване.
Съставяне на числови редици (нарастващи и 
намаляващи) от числа, които не са поредни.
Манипулиране с модели на банкноти и карти на 
числата.

Текущо формиращо 
оценяване

14 IV Упражнение Упр. Чете, записва и сравнява числата до 1000. Познава 
значението на цифрите според мястото им в записа числата.

Четене, броене, сравняване.
Съставяне на числови редици (нарастващи и 
намаляващи) от числа, които не са поредни.
Манипулиране с модели на банкноти и карти на 
числата. Кодиране и декодиране.

Текущо формиращо 
оценяване

15 IV Права линия, 
крива линия,
лъч

Н.з. Разпознава права линия, крива линия и лъч. Назовава 
елементите на лъча и именува и чете лъчи.

права линия, 
крива линия, 
лъч

Решаване на задачи за определяне на вида на 
геометричната фигура; именуване, четене и 
чертане на лъчи.

Текущо формиращо 
оценяване

16 V Състав на 
трицифрените
числа

Н.з. Познава значението на цифрите според мястото им в записа 
числата.
Умее да представя трицифрените числа като сбор от 
разредните им единици.

ред на стотици Решаване на задачи за представяне на 
трицифрените числа като сбор от разредните им 
единици.

Текущо формиращо 
оценяване

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 1000 БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ.
17 V Събиране и 

изваждане без
преминаване 

Н.з. Умее да събира числата до 1000 без преминаване.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на задачи от събиране без 
преминаване.

Текущо формиращо 
оценяване

18 V Събиране и 
изваждане без
преминаване

Н.з. Умее да събира числата до 1000 без преминаване.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на задачи от събиране без 
преминаване.

Текущо формиращо 
оценяване

19 V Упражнение Упр. Умее да събира числата до 1000 без преминаване. Решаване на задачи от събиране без 
преминаване. 
Решаване на текстови задачи с две пресмятания.

Текущо формиращо 
оценяване

20 VI Събиране и 
изваждане без
преминаване

Н.з. Умее да събира числата до 1000 без преминаване.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на задачи от събиране без 
преминаване.

Текущо формиращо 
оценявне
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21 VI Упражнение Упр. Умее да събира числата до 1000 без преминаване. Решаване на задачи от събиране без 

преминаване. 
Съставяне на числови изрази.

Текущо формиращо 
оценяване

22 VI Упражнение Упр. Умее да събира числата до 1000 без преминаване.
Намира неизвестно събираемо.
Решават числови изрази.

Решаване на задачи от събиране без 
преминаване. Намиране на неизвестно 
събираемо.
Решаване на числови изрази.

Текущо формиращо 
оценяване

23 VI Намиране на 
неизвестно
умаляемо

Н.з. Намира неизвестно умаляемо като използва връзките между 
компонентите и резултата при действие изваждане.

Решаване на задачи за намиране на неизвестно 
умаляемо.
Решаване на текстови задачи чрез неизвестно 
умаляемо.

Текущо формиращо 
оценяване

24 VII Упражнение Упр. Намира неизвестно умаляемо като използва връзките между 
компонентите и резултата при действие изваждане.

Решаване на задачи за намиране на неизвестно 
умаляемо.
Решаване на текстови задачи чрез неизвестно 
умаляемо.

Текущо формиращо 
оценяване

25 VII Ъгъл. Видове 
ъгли

Н.з. Разпознава видовете ъгли. 
Именува ъгли.

прав ъгъл
остър ъгъл 
тъп ъгъл 
връх 
рамене

Решаване на задачи за определяне на вида на 
триъгълниците според ъглите.

Текущо формиращо 
оценяване

26 VII Упражнение Упр. Разпознава видовете  ъглите. Решаване на задачи за определяне на вида на 
триъгълниците според ъглите.

Текущо формиращо 
оценяване

27 VII Километър Н.з. Познава мерните единици за дължина километър, 
означенията и връзката между метър и километър.

Решаване на различни видове задачи за намиране 
на разстояния в километри.

Текущо формиращо 
оценяване

28 VIII Милиметър Н.з. Познава мерните единици за дължина – милиметър, 
означенията  и връзката между метър – сантиметър, 
дециметър и метър.

Решаване на различни видове задачи за намиране 
на дължини в милиметри и връзката между метър 
– сантиметър, дециметър и метър.

Текущо формиращо 
оценяване

29 VIII Съставна 
задача с три 
пресмятания. 
Онагледяване

Н.з. Умее да решава съставна текстова задача с три пресмятания.
Умее да представя със съкратен запис съставна текстова 
задача с три пресмятания.
Умее да решава съставна текстова задача с числов израз.

Съкратено записване и решаване на съставни 
текстови задачи с числов израз.

Текущо формиращо 
оценяване

30 VIII Упражнение Упр. Умее да събира и изважда без преминаване числата до 1000.
Умее да решава съставни текстови задачи.
Познава мерната единица за дължина. 
Намира разстояния в километри чрез снемане на данни от  
таблица.

Решаване на задачи от действие събиране и 
изваждане до 1000 без преминаване.
Разпознаване и именуване на ъгли.
Намиране на неизвестно умаляемо.
Решаване на текстови задачи с три пресмятания.

Текущо формиращо 
оценяване

31 VIII Упражнение Упр. Умее да събира и изважда с преминаване числата до 1000.
Умее да решава съставни текстови задачи.
Познава мерната единица за време век.

Решаване на задачи от действие събиране и 
изваждане до 1000 без преминаване.
Разпознаване и именуване на ъгли.
Намиране на неизвестно умаляемо.
Решаване на текстови задачи с три пресмятания.

Текущо формиращо 
оценяване

32 IX Вече знам! Обобщ. Може да прилага знанията си при самостоятелно решаване 
на задачи

Прилагане на знанията и уменията при 
самостоятелно решаване на задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

33 IX Аз успях! Упр. Може да прилага знанията си при самостоятелно решаване 
на задачи

Самостоятелно решаване на задачи Текущо формиращо 
оценяване

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 1000 С ПРЕМИНАВАНЕ

34 IX Събиране с едно 
преминаване

Н.з. Умее да събира числата до 1000 с едно преминаване.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на задачи от събиране с едно 
преминаване.

Текущо формиращо 
оценяване
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21 VI Упражнение Упр. Умее да събира числата до 1000 без преминаване. Решаване на задачи от събиране без 

преминаване. 
Съставяне на числови изрази.

Текущо формиращо 
оценяване

22 VI Упражнение Упр. Умее да събира числата до 1000 без преминаване.
Намира неизвестно събираемо.
Решават числови изрази.

Решаване на задачи от събиране без 
преминаване. Намиране на неизвестно 
събираемо.
Решаване на числови изрази.

Текущо формиращо 
оценяване

23 VI Намиране на 
неизвестно
умаляемо

Н.з. Намира неизвестно умаляемо като използва връзките между 
компонентите и резултата при действие изваждане.

Решаване на задачи за намиране на неизвестно 
умаляемо.
Решаване на текстови задачи чрез неизвестно 
умаляемо.

Текущо формиращо 
оценяване

24 VII Упражнение Упр. Намира неизвестно умаляемо като използва връзките между 
компонентите и резултата при действие изваждане.

Решаване на задачи за намиране на неизвестно 
умаляемо.
Решаване на текстови задачи чрез неизвестно 
умаляемо.

Текущо формиращо 
оценяване

25 VII Ъгъл. Видове 
ъгли

Н.з. Разпознава видовете ъгли. 
Именува ъгли.

прав ъгъл
остър ъгъл 
тъп ъгъл 
връх 
рамене

Решаване на задачи за определяне на вида на 
триъгълниците според ъглите.

Текущо формиращо 
оценяване

26 VII Упражнение Упр. Разпознава видовете  ъглите. Решаване на задачи за определяне на вида на 
триъгълниците според ъглите.

Текущо формиращо 
оценяване

27 VII Километър Н.з. Познава мерните единици за дължина километър, 
означенията и връзката между метър и километър.

Решаване на различни видове задачи за намиране 
на разстояния в километри.

Текущо формиращо 
оценяване

28 VIII Милиметър Н.з. Познава мерните единици за дължина – милиметър, 
означенията  и връзката между метър – сантиметър, 
дециметър и метър.

Решаване на различни видове задачи за намиране 
на дължини в милиметри и връзката между метър 
– сантиметър, дециметър и метър.

Текущо формиращо 
оценяване

29 VIII Съставна 
задача с три 
пресмятания. 
Онагледяване

Н.з. Умее да решава съставна текстова задача с три пресмятания.
Умее да представя със съкратен запис съставна текстова 
задача с три пресмятания.
Умее да решава съставна текстова задача с числов израз.

Съкратено записване и решаване на съставни 
текстови задачи с числов израз.

Текущо формиращо 
оценяване

30 VIII Упражнение Упр. Умее да събира и изважда без преминаване числата до 1000.
Умее да решава съставни текстови задачи.
Познава мерната единица за дължина. 
Намира разстояния в километри чрез снемане на данни от  
таблица.

Решаване на задачи от действие събиране и 
изваждане до 1000 без преминаване.
Разпознаване и именуване на ъгли.
Намиране на неизвестно умаляемо.
Решаване на текстови задачи с три пресмятания.

Текущо формиращо 
оценяване

31 VIII Упражнение Упр. Умее да събира и изважда с преминаване числата до 1000.
Умее да решава съставни текстови задачи.
Познава мерната единица за време век.

Решаване на задачи от действие събиране и 
изваждане до 1000 без преминаване.
Разпознаване и именуване на ъгли.
Намиране на неизвестно умаляемо.
Решаване на текстови задачи с три пресмятания.

Текущо формиращо 
оценяване

32 IX Вече знам! Обобщ. Може да прилага знанията си при самостоятелно решаване 
на задачи

Прилагане на знанията и уменията при 
самостоятелно решаване на задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

33 IX Аз успях! Упр. Може да прилага знанията си при самостоятелно решаване 
на задачи

Самостоятелно решаване на задачи Текущо формиращо 
оценяване

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 1000 С ПРЕМИНАВАНЕ

34 IX Събиране с едно 
преминаване

Н.з. Умее да събира числата до 1000 с едно преминаване.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на задачи от събиране с едно 
преминаване.

Текущо формиращо 
оценяване
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35 IX Упражнение Упр. Умее да събира числата до 1000 с едно преминаване. Решаване на задачи от събиране с едно 

преминаване.
Определяне на дължина на маршрути в 
километри.

Текущо формиращо 
оценяване

36 X Изваждане 
с едно 
преминаване

Н.з. Умее да изважда числата до 1000 с едно преминаване.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на различни видове задачи от 
изваждане с едно преминаване.

Текущо формиращо 
оценяване

37 X Упражнение Упр. Умее да изважда числата до 1000 с едно преминаване.
Умее да решава съставни текстови задачи с три 
пресмятания.
Умее да съставя съставни текстови задачи с три пресмятания 
по зададен чертеж.

 Решаване на различни видове задачи от 
изваждане с едно преминаване.
Съставяне и решаване на съставни текстови 
задачи с три пресмятания.

Текущо формиращо 
оценяване

38 X Видове 
триъгълници 
според страните

Н.з. Разпознава видовете триъгълници според ъглите. правоъгълен, 
тъпоъгълен и 
остроъгълен 
триъгълник

Решаване на задачи за определяне на вида на 
триъгълниците според ъглите.

Текущо формиращо 
оценяване

39 X Упражнение Упр. Разпознава видовете триъгълници според ъглите. Решаване на задачи за определяне на вида на 
триъгълниците според ъглите.

Текущо формиращо 
оценяване

40 XI Събиране с две 
преминавания

Н.з. Умее да събира числата до 1000 с две преминавания. Умее 
да обсъжда и прилага алгоритъм.
Умее да решава съставна текстова задача в права форма.

Решаване на задачи от събиране с две 
преминавания.
Решаване на съставни текстови задачи в права 
форма.

Текущо формиращо 
оценяване

41 XI Упражнение Упр. Умее да събира числата до 1000 с две преминавания. Решаване на различни видове задачи от събиране 
с две преминавания.
Съставяне на текстови задачи по таблични 
данни.

Текущо формиращо 
оценяване

42 XI Текстови задачи 
в косвена форма

Упр. Умее да решава съставна текстова задача в косвена форма.
Умее да представя със съкратен запис съставна текстова 
задача в косвена форма.

Съкратено записване и решаване на съставни 
текстови задачи в косвена форма.

Текущо формиращо 
оценяване

43 XI Упражнение Упр. Умее да решава съставна текстова задача в косвена форма.
Умее да съставя съставна текстова задача в косвена форма 
по чертеж.
Умее да преобразува съставна текстова задача в косвена 
форма.

Съставяне и решаване на съставни текстови 
задачи в косвена форма по чертежи.
Преобразуване на съставни текстови задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

44 XII Изваждане с две
преминавания

Н.з. Умее да изважда числата до 1000 с две преминавания.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.
Умее да намира неизвестно събираемо.
Умее да решава съставна текстова задача в косвена форма.

 Решаване на различни видове задачи от 
изваждане с две преминавания.
Решаване на текстови задачи в косвена форма..

Текущо формиращо 
оценяване

45 XII Упражнение Упр. Умее да изважда числата до 1000 с две преминавания. Решаване на различни видове задачи от събиране 
с две преминавания.
Съставяне и решаване на съставни текстови 
задачи в косвена форма по чертежи.

Текущо формиращо 
оценяване

46 XII Събиране с три
преминавания

Н.з. Умее да събира числата до 1000 с три преминавания.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на различни видове задачи от събиране 
с три преминавания.
Решаване на геометрични задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

47 XII Изваждане с три
преминавания

Н.з. Умее да изважда числата до 1000 с три преминавания.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на различни видове задачи от 
изваждане с три преминавания.
Допълване и решаване на съставна текстова 
задача.

Текущо формиращо 
оценяване
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35 IX Упражнение Упр. Умее да събира числата до 1000 с едно преминаване. Решаване на задачи от събиране с едно 

преминаване.
Определяне на дължина на маршрути в 
километри.

Текущо формиращо 
оценяване

36 X Изваждане 
с едно 
преминаване

Н.з. Умее да изважда числата до 1000 с едно преминаване.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на различни видове задачи от 
изваждане с едно преминаване.

Текущо формиращо 
оценяване

37 X Упражнение Упр. Умее да изважда числата до 1000 с едно преминаване.
Умее да решава съставни текстови задачи с три 
пресмятания.
Умее да съставя съставни текстови задачи с три пресмятания 
по зададен чертеж.

 Решаване на различни видове задачи от 
изваждане с едно преминаване.
Съставяне и решаване на съставни текстови 
задачи с три пресмятания.

Текущо формиращо 
оценяване

38 X Видове 
триъгълници 
според страните

Н.з. Разпознава видовете триъгълници според ъглите. правоъгълен, 
тъпоъгълен и 
остроъгълен 
триъгълник

Решаване на задачи за определяне на вида на 
триъгълниците според ъглите.

Текущо формиращо 
оценяване

39 X Упражнение Упр. Разпознава видовете триъгълници според ъглите. Решаване на задачи за определяне на вида на 
триъгълниците според ъглите.

Текущо формиращо 
оценяване

40 XI Събиране с две 
преминавания

Н.з. Умее да събира числата до 1000 с две преминавания. Умее 
да обсъжда и прилага алгоритъм.
Умее да решава съставна текстова задача в права форма.

Решаване на задачи от събиране с две 
преминавания.
Решаване на съставни текстови задачи в права 
форма.

Текущо формиращо 
оценяване

41 XI Упражнение Упр. Умее да събира числата до 1000 с две преминавания. Решаване на различни видове задачи от събиране 
с две преминавания.
Съставяне на текстови задачи по таблични 
данни.

Текущо формиращо 
оценяване

42 XI Текстови задачи 
в косвена форма

Упр. Умее да решава съставна текстова задача в косвена форма.
Умее да представя със съкратен запис съставна текстова 
задача в косвена форма.

Съкратено записване и решаване на съставни 
текстови задачи в косвена форма.

Текущо формиращо 
оценяване

43 XI Упражнение Упр. Умее да решава съставна текстова задача в косвена форма.
Умее да съставя съставна текстова задача в косвена форма 
по чертеж.
Умее да преобразува съставна текстова задача в косвена 
форма.

Съставяне и решаване на съставни текстови 
задачи в косвена форма по чертежи.
Преобразуване на съставни текстови задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

44 XII Изваждане с две
преминавания

Н.з. Умее да изважда числата до 1000 с две преминавания.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.
Умее да намира неизвестно събираемо.
Умее да решава съставна текстова задача в косвена форма.

 Решаване на различни видове задачи от 
изваждане с две преминавания.
Решаване на текстови задачи в косвена форма..

Текущо формиращо 
оценяване

45 XII Упражнение Упр. Умее да изважда числата до 1000 с две преминавания. Решаване на различни видове задачи от събиране 
с две преминавания.
Съставяне и решаване на съставни текстови 
задачи в косвена форма по чертежи.

Текущо формиращо 
оценяване

46 XII Събиране с три
преминавания

Н.з. Умее да събира числата до 1000 с три преминавания.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на различни видове задачи от събиране 
с три преминавания.
Решаване на геометрични задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

47 XII Изваждане с три
преминавания

Н.з. Умее да изважда числата до 1000 с три преминавания.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на различни видове задачи от 
изваждане с три преминавания.
Допълване и решаване на съставна текстова 
задача.

Текущо формиращо 
оценяване
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48 XIII Век Н.з. Познава мерната единица за време век и означението й. век Решаване на задачи за времева ориентация по 

хронологична линия.
Решаване на задачи с именувани числа.

Текущо формиращо 
оценяване

49 XIII Упражнение Упр. Умее да събира и изважда с преминаване числата до 1000.
Умее да решава съставни текстови задачи.
Умее да определя вида на триъгълниците според ъглите.

Съставяне и решаване на съставни текстови 
задачи в права форма.
Решаване на различни видове задачи от събиране 
и изваждане с преминаване на числата до 1000.
Решаване на геометрични задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

50 XIII Упражнение Упр. Умее да събира и изважда с преминаване числата до 1000.
Умее да решава съставни текстови задачи.
Познава мерната единица за време век.

Съставяне и решаване на съставни текстови 
задачи в права форма.
Решаване на различни видове задачи от събиране 
и изваждане с преминаване на числата до 1000.

Текущо формиращо 
оценяване

51 XIII Вече знам! Обобщ. Прилага знанията и уменията си по математика при 
самостоятелно решаване на задачи.

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

Текущо формиращо 
оценяване

52 XIV Мога ли сам? Оц. Може да прилага знанията и уменията си по математика при 
самостоятелно решаване на задачи.

Самостоятелно решаване на задачи. Диагностика на 
междинно ниво

ДИАГНОСТИКА НА МЕЖДИННО НИВО
53 XIV Умножение без 

преминаване
Н.з. Умее да умножава двуцифрено и трицифрено число без 

преминаване.
(70.4, 300.3 )

Решаване на задачи за умножение на двуцифрено 
и трицифрено число с едноцифрено без 
преминаване от вида 70.4, 300.3.
Допълване и решаване на съставни текстови 
задачи в косвена форма.

Текущо формиращо 
оценяване

54 XIV Разпределително 
свойство при 
умножението

Н.з. Умее да обяснява умножението на сбор с едноцифрено 
число и да прилага разпределителното свойство на 
умножението при решаване на различни видове задачи.

Разпреде-
лително 
свойство на 
умножението

Решаване на задачи за приложение на 
разпределителното свойство на умножението.
Решаване на текстови задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

55 XIV Упражнение Упр. Умее да прилага разпределителното свойство за рационално 
решаване на задачи.
Умее да решава съставни текстови задачи в права форма.

Решаване на задачи за приложение на 
разпределителното свойство на умножението.
Решаване на текстови задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

56 XV Умножение
без преминаване

Н.з. Умее да умножава двуцифрено и трицифрено число без 
преминаване.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.
(23.3,122.4)

Решаване на различни видове задачи от 
умножение на двуцифрено и трицифрено число 
без преминаване от вида 23.3,122.4
Решаване на геометрични и съставни текстови 
задачи в косвена форма.

Текущо формиращо 
оценяване

Учебна ......................./....................... г. ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

57 XV Упражнение Упр. Умее да умножава двуцифрено и трицифрено число без 
преминаване.
Умее да решава числови изрази, като спазва реда на 
действията.
Умее да решава съставна текстова задача в косвена форма.

Решаване на числови изрази.
Решаване на съставни текстови задачи.
Съставяне на текстови задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

58 XV Умножение 
с едно 
преминаване

Н.з. Умее да умножава двуцифрени и трицифрени числа с 
едноцифрено с едно преминаване.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на задачи от
умножение на  двуцифрени и трицифрени числа 
с едноцифрено с едно преминаване.
Решаване на текстови задачи.

Текущо формиращо 
оценяване
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48 XIII Век Н.з. Познава мерната единица за време век и означението й. век Решаване на задачи за времева ориентация по 

хронологична линия.
Решаване на задачи с именувани числа.

Текущо формиращо 
оценяване

49 XIII Упражнение Упр. Умее да събира и изважда с преминаване числата до 1000.
Умее да решава съставни текстови задачи.
Умее да определя вида на триъгълниците според ъглите.

Съставяне и решаване на съставни текстови 
задачи в права форма.
Решаване на различни видове задачи от събиране 
и изваждане с преминаване на числата до 1000.
Решаване на геометрични задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

50 XIII Упражнение Упр. Умее да събира и изважда с преминаване числата до 1000.
Умее да решава съставни текстови задачи.
Познава мерната единица за време век.

Съставяне и решаване на съставни текстови 
задачи в права форма.
Решаване на различни видове задачи от събиране 
и изваждане с преминаване на числата до 1000.

Текущо формиращо 
оценяване

51 XIII Вече знам! Обобщ. Прилага знанията и уменията си по математика при 
самостоятелно решаване на задачи.

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

Текущо формиращо 
оценяване

52 XIV Мога ли сам? Оц. Може да прилага знанията и уменията си по математика при 
самостоятелно решаване на задачи.

Самостоятелно решаване на задачи. Диагностика на 
междинно ниво

ДИАГНОСТИКА НА МЕЖДИННО НИВО
53 XIV Умножение без 

преминаване
Н.з. Умее да умножава двуцифрено и трицифрено число без 

преминаване.
(70.4, 300.3 )

Решаване на задачи за умножение на двуцифрено 
и трицифрено число с едноцифрено без 
преминаване от вида 70.4, 300.3.
Допълване и решаване на съставни текстови 
задачи в косвена форма.

Текущо формиращо 
оценяване

54 XIV Разпределително 
свойство при 
умножението

Н.з. Умее да обяснява умножението на сбор с едноцифрено 
число и да прилага разпределителното свойство на 
умножението при решаване на различни видове задачи.

Разпреде-
лително 
свойство на 
умножението

Решаване на задачи за приложение на 
разпределителното свойство на умножението.
Решаване на текстови задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

55 XIV Упражнение Упр. Умее да прилага разпределителното свойство за рационално 
решаване на задачи.
Умее да решава съставни текстови задачи в права форма.

Решаване на задачи за приложение на 
разпределителното свойство на умножението.
Решаване на текстови задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

56 XV Умножение
без преминаване

Н.з. Умее да умножава двуцифрено и трицифрено число без 
преминаване.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.
(23.3,122.4)

Решаване на различни видове задачи от 
умножение на двуцифрено и трицифрено число 
без преминаване от вида 23.3,122.4
Решаване на геометрични и съставни текстови 
задачи в косвена форма.

Текущо формиращо 
оценяване

Учебна ......................./....................... г. ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

57 XV Упражнение Упр. Умее да умножава двуцифрено и трицифрено число без 
преминаване.
Умее да решава числови изрази, като спазва реда на 
действията.
Умее да решава съставна текстова задача в косвена форма.

Решаване на числови изрази.
Решаване на съставни текстови задачи.
Съставяне на текстови задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

58 XV Умножение 
с едно 
преминаване

Н.з. Умее да умножава двуцифрени и трицифрени числа с 
едноцифрено с едно преминаване.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на задачи от
умножение на  двуцифрени и трицифрени числа 
с едноцифрено с едно преминаване.
Решаване на текстови задачи.

Текущо формиращо 
оценяване
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59 XV Упражнение Упр. Умее да умножава двуцифрени и трицифрени числа с 

едноцифрено с едно преминаване.
Умее да решава съставна текстова задача в косвена форма.

Решаване на задачи от
умножение на  двуцифрени и трицифрени числа 
с едноцифрено с две преминавания.
Решаване на текстови задачи и задачи за 
намиране на неизвестно събираемо и умаляемо.

Текущо формиращо 
оценяване

60 XVI Умножение с две 
преминавания

Н.з. Умее да умножава двуцифрени и трицифрени числа с 
едноцифрено с две преминавания.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на задачи от умножение на  
двуцифрени и трицифрени числа с едноцифрено 
с две преминавания.

Текущо формиращо 
оценяване

61 XVI Упражнение Упр. Умее да умножава двуцифрени и трицифрени числа с 
едноцифрено с две преминавания.
Умее да решава съставна текстова задача в косвена форма.
Умее да определя вида на триъгълниците според ъглите.

Решаване на задачи от умножение на  
двуцифрени и трицифрени числа с едноцифрено 
с две преминавания.
Решаване на текстови и геометрични задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

62 XVI Упражнение Упр. Умее да умножава двуцифрени и трицифрени числа с 
едноцифрено с две преминавания.
Умее да намира неизвестно събираемо и неизвестно 
умаляемо.
Умее да съставя съставна текстова задача по зададени данни.

Решаване на числови изрази, текстови задачи и 
задачи за намиране на неизвестен компонент.

Текущо формиращо 
оценяване

63 XVI Вече знам! Обобщ. Прилага знанията и уменията си по математика при са-
мостоятелно решаване на задачи.

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

Текущо формиращо 
оценяване

ДЕЛЕНИЕ НА ДВУЦИФРЕНО И ТРИЦИФРЕНО ЧИСЛО С ЕДНОЦИФРЕНО ЧИСЛО

64 XVI Деление без 
преминаване

Н.з. Умее да дели двуцифрено и трицифрено число с 
едноцифрено без преминаване.

Решаване на задачи за деление на двуцифрено 
и трицифрено число с едноцифрено без 
преминаване.
Решаване на числови изрази и текстови задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

65 XVII Упражнение Упр. Умее да дели двуцифрено и трицифрено число с 
едноцифрено без преминаване.

Решаване на числови изрази.
Решаване на задачи за намиране на неизвестен 
множител.
Решаване на задачи с именувани числа.

Текущо формиращо 
оценяване

66 XVII Половинка, 
третинка

Н.з. Разпознава половинката и третинката на число като част от 
цялото и съответните им означения с дробно число.

половинка 
третинка

Решаване на задачи за намиране на половинката 
и третинката на число.

Текущо формиращо 
оценяване

67 XVII Упражнение Упр. Разпознава половинката и третинката на число като част от 
цялото и съответните им означения с дробно число.

Решаване на задачи за намиране на половинката 
и третинката на число.

Текущо формиращо 
оценяване

68 XVIII Четвъртинка, 
десетинка.

Н.з. Разпознава четвъртинката и десетинката на число като част 
от цялото и съответните им означения с дробно число.

четвъртинка 
десетинка

Решаване на задачи за намиране на 
четвъртинката и десетинката на число.

Текущо формиращо 
оценяване

69 XVIII Упражнение Упр. Разпознава четвъртинката и десетинката на число като част 
от цялото и съответните им означения с дробно число.

Решаване на задачи за намиране на 
четвъртинката и десетинката на естествени и 
именувани числа.

Текущо формиращо 
оценяване

70 XVIII Намиране на 
неизвестно 
делимо.

Н.з. Намира неизвестно делимо като използва връзките между 
компонентите и резултата при действие деление.

неизвестно 
делимо

Решаване на задачи за намиране на неизвестно 
делимо.
Решаване на текстови задачи чрез неизвестно 
делимо.

Текущо формиращо 
оценяване

71 XVIII Упражнение Упр. Намира неизвестно делимо като използва връзките между 
компонентите и резултата при действие деление.

Решаване на задачи за намиране на неизвестно 
делимо.
Решаване на текстови задачи чрез неизвестно 
делимо.
Съставяне и допълване на текстови задачи.

Текущо формиращо 
оценяване
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59 XV Упражнение Упр. Умее да умножава двуцифрени и трицифрени числа с 

едноцифрено с едно преминаване.
Умее да решава съставна текстова задача в косвена форма.

Решаване на задачи от
умножение на  двуцифрени и трицифрени числа 
с едноцифрено с две преминавания.
Решаване на текстови задачи и задачи за 
намиране на неизвестно събираемо и умаляемо.

Текущо формиращо 
оценяване

60 XVI Умножение с две 
преминавания

Н.з. Умее да умножава двуцифрени и трицифрени числа с 
едноцифрено с две преминавания.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на задачи от умножение на  
двуцифрени и трицифрени числа с едноцифрено 
с две преминавания.

Текущо формиращо 
оценяване

61 XVI Упражнение Упр. Умее да умножава двуцифрени и трицифрени числа с 
едноцифрено с две преминавания.
Умее да решава съставна текстова задача в косвена форма.
Умее да определя вида на триъгълниците според ъглите.

Решаване на задачи от умножение на  
двуцифрени и трицифрени числа с едноцифрено 
с две преминавания.
Решаване на текстови и геометрични задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

62 XVI Упражнение Упр. Умее да умножава двуцифрени и трицифрени числа с 
едноцифрено с две преминавания.
Умее да намира неизвестно събираемо и неизвестно 
умаляемо.
Умее да съставя съставна текстова задача по зададени данни.

Решаване на числови изрази, текстови задачи и 
задачи за намиране на неизвестен компонент.

Текущо формиращо 
оценяване

63 XVI Вече знам! Обобщ. Прилага знанията и уменията си по математика при са-
мостоятелно решаване на задачи.

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

Текущо формиращо 
оценяване

ДЕЛЕНИЕ НА ДВУЦИФРЕНО И ТРИЦИФРЕНО ЧИСЛО С ЕДНОЦИФРЕНО ЧИСЛО

64 XVI Деление без 
преминаване

Н.з. Умее да дели двуцифрено и трицифрено число с 
едноцифрено без преминаване.

Решаване на задачи за деление на двуцифрено 
и трицифрено число с едноцифрено без 
преминаване.
Решаване на числови изрази и текстови задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

65 XVII Упражнение Упр. Умее да дели двуцифрено и трицифрено число с 
едноцифрено без преминаване.

Решаване на числови изрази.
Решаване на задачи за намиране на неизвестен 
множител.
Решаване на задачи с именувани числа.

Текущо формиращо 
оценяване

66 XVII Половинка, 
третинка

Н.з. Разпознава половинката и третинката на число като част от 
цялото и съответните им означения с дробно число.

половинка 
третинка

Решаване на задачи за намиране на половинката 
и третинката на число.

Текущо формиращо 
оценяване

67 XVII Упражнение Упр. Разпознава половинката и третинката на число като част от 
цялото и съответните им означения с дробно число.

Решаване на задачи за намиране на половинката 
и третинката на число.

Текущо формиращо 
оценяване

68 XVIII Четвъртинка, 
десетинка.

Н.з. Разпознава четвъртинката и десетинката на число като част 
от цялото и съответните им означения с дробно число.

четвъртинка 
десетинка

Решаване на задачи за намиране на 
четвъртинката и десетинката на число.

Текущо формиращо 
оценяване

69 XVIII Упражнение Упр. Разпознава четвъртинката и десетинката на число като част 
от цялото и съответните им означения с дробно число.

Решаване на задачи за намиране на 
четвъртинката и десетинката на естествени и 
именувани числа.

Текущо формиращо 
оценяване

70 XVIII Намиране на 
неизвестно 
делимо.

Н.з. Намира неизвестно делимо като използва връзките между 
компонентите и резултата при действие деление.

неизвестно 
делимо

Решаване на задачи за намиране на неизвестно 
делимо.
Решаване на текстови задачи чрез неизвестно 
делимо.

Текущо формиращо 
оценяване

71 XVIII Упражнение Упр. Намира неизвестно делимо като използва връзките между 
компонентите и резултата при действие деление.

Решаване на задачи за намиране на неизвестно 
делимо.
Решаване на текстови задачи чрез неизвестно 
делимо.
Съставяне и допълване на текстови задачи.

Текущо формиращо 
оценяване



24

№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица

за...
Компетентности като очаквани резултати

от обучението
Нови

понятия
Контекст и дейности за всяка урочна 

единица 

Методи и форми  
на оценяване
по теми и/или 

раздели
Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
72 XIX Грам. Тон Н.з. Познава мерните единици за маса грам и тон, означенията 

им и връзката между грам и килограм и килограм и тон.
грам
тон

Решаване на различни видове задачи за връзката 
между килограм и грам и килограм и тон.

Текущо формиращо 
оценяване

73 XIX Упражнение Упр. Познава мерните единици за маса грам и тон, означенията 
им и връзката между грам и килограм и килограм и тон.

Решаване на различни видове задачи за връзката 
между килограм и грам и килограм и тон.
Решаване на числови изрази с именувани числа.

Текущо формиращо 
оценяване

74 XIX Разпределител-
но свойство на 
делението

Н.з. Умее да обяснява делението на сбор с едноцифрено число 
и да прилага разпределителното свойство на делението при 
решаване на различни видове задачи.

разпреде-
лително 
свойство на 
делението

Решаване на задачи за приложение на 
разпределителното свойство на делението.
Решаване на текстови задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

75 XX Упражнение Упр. Умее да прилага разпределителното свойство за рационално 
решаване на задачи.

Решаване на задачи за приложение на 
разпределителното свойство на делението.
Решаване на текстови задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

76 XX Деление без 
преминаване

Н.з. Умее да дели двуцифрени и трицифрени числа с 
едноцифрено число без преминаване.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на задачи за деление без преминаване.
Решаване на числови изрази.

Текущо формиращо 
оценяване

77 XX Упражнение Упр. Умее да дели двуцифрени и трицифрени числа с 
едноцифрено число без преминаване.
Умее да намира стойности на числови изрази като спазва 
реда на действията.

Решаване на задачи за деление без преминаване.
Решаване на числови изрази.
Решаване на задачи за намиране на част от 
цялото. 

Текущо формиращо 
оценяване

78 XXI Секунда Н.з. Познава мерната единица за време секунда, означението й и 
връзката между нея и изучената мерна единица минута.

секунда Решаване на задачи за времево ориентиране и 
задачи за връзка между минута и секунда.

Текущо формиращо 
оценяване

79 XXI Определяне на 
броя на цифрите 
в частното

Н.з. Умее да обсъжда и прилага алгоритъм за определяне броя на 
цифрите в частното.

Решаване на задачи за определяне броя на 
цифрите в частното.

Текущо формиращо 
оценяване

80 XXI Деление с 
остатък

Н.з. Умее да обсъжда и прилага алгоритъм за деление с остатък 
на двуцифрено число с едноцифрено.

Решаване на задачи от деление с остатък.
Решаване на текстови и геометрични задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

81 XXII Деление с 
преминаване

Н.з. Умее да дели двуцифрено и трицифрено число с 
едноцифрено.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на задачи от деление на двуцифрено и 
трицифрено число с едноцифрено число.

Текущо формиращо 
оценяване

82 XXII Упражнение Упр. Умее да дели двуцифрено и трицифрено число с 
едноцифрено.
Умее да намира неизвестно делимо и неизвестен множител.
Умее да намира стойности на числови изрази като спазва 
реда на действията.

Решаване на задачи от деление на двуцифрено и 
трицифрено число с едноцифрено число.
Решаване на числови изрази и задачи за 
намиране на неизвестно делимо и неизвестен 
множител.

Текущо формиращо 
оценяване

83 XXII Упражнение Упр. Умее да дели двуцифрено и трицифрено число с 
едноцифрено.
Умее да намира неизвестно делимо и неизвестен множител.

Решаване на задачи от деление на двуцифрено и 
трицифрено число с едноцифрено число.
Решаване на задачи за намиране на неизвестен 
компонент.
Решаване на текстови задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

84 XXIII Деление с 
преминаване

Н.з. Умее да дели двуцифрено и трицифрено число с 
едноцифрено.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на задачи от деление на двуцифрено и 
трицифрено число с едноцифрено число.
Решаване на числови изрази. 

Текущо формиращо 
оценяване
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72 XIX Грам. Тон Н.з. Познава мерните единици за маса грам и тон, означенията 

им и връзката между грам и килограм и килограм и тон.
грам
тон

Решаване на различни видове задачи за връзката 
между килограм и грам и килограм и тон.

Текущо формиращо 
оценяване

73 XIX Упражнение Упр. Познава мерните единици за маса грам и тон, означенията 
им и връзката между грам и килограм и килограм и тон.

Решаване на различни видове задачи за връзката 
между килограм и грам и килограм и тон.
Решаване на числови изрази с именувани числа.

Текущо формиращо 
оценяване

74 XIX Разпределител-
но свойство на 
делението

Н.з. Умее да обяснява делението на сбор с едноцифрено число 
и да прилага разпределителното свойство на делението при 
решаване на различни видове задачи.

разпреде-
лително 
свойство на 
делението

Решаване на задачи за приложение на 
разпределителното свойство на делението.
Решаване на текстови задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

75 XX Упражнение Упр. Умее да прилага разпределителното свойство за рационално 
решаване на задачи.

Решаване на задачи за приложение на 
разпределителното свойство на делението.
Решаване на текстови задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

76 XX Деление без 
преминаване

Н.з. Умее да дели двуцифрени и трицифрени числа с 
едноцифрено число без преминаване.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на задачи за деление без преминаване.
Решаване на числови изрази.

Текущо формиращо 
оценяване

77 XX Упражнение Упр. Умее да дели двуцифрени и трицифрени числа с 
едноцифрено число без преминаване.
Умее да намира стойности на числови изрази като спазва 
реда на действията.

Решаване на задачи за деление без преминаване.
Решаване на числови изрази.
Решаване на задачи за намиране на част от 
цялото. 

Текущо формиращо 
оценяване

78 XXI Секунда Н.з. Познава мерната единица за време секунда, означението й и 
връзката между нея и изучената мерна единица минута.

секунда Решаване на задачи за времево ориентиране и 
задачи за връзка между минута и секунда.

Текущо формиращо 
оценяване

79 XXI Определяне на 
броя на цифрите 
в частното

Н.з. Умее да обсъжда и прилага алгоритъм за определяне броя на 
цифрите в частното.

Решаване на задачи за определяне броя на 
цифрите в частното.

Текущо формиращо 
оценяване

80 XXI Деление с 
остатък

Н.з. Умее да обсъжда и прилага алгоритъм за деление с остатък 
на двуцифрено число с едноцифрено.

Решаване на задачи от деление с остатък.
Решаване на текстови и геометрични задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

81 XXII Деление с 
преминаване

Н.з. Умее да дели двуцифрено и трицифрено число с 
едноцифрено.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на задачи от деление на двуцифрено и 
трицифрено число с едноцифрено число.

Текущо формиращо 
оценяване

82 XXII Упражнение Упр. Умее да дели двуцифрено и трицифрено число с 
едноцифрено.
Умее да намира неизвестно делимо и неизвестен множител.
Умее да намира стойности на числови изрази като спазва 
реда на действията.

Решаване на задачи от деление на двуцифрено и 
трицифрено число с едноцифрено число.
Решаване на числови изрази и задачи за 
намиране на неизвестно делимо и неизвестен 
множител.

Текущо формиращо 
оценяване

83 XXII Упражнение Упр. Умее да дели двуцифрено и трицифрено число с 
едноцифрено.
Умее да намира неизвестно делимо и неизвестен множител.

Решаване на задачи от деление на двуцифрено и 
трицифрено число с едноцифрено число.
Решаване на задачи за намиране на неизвестен 
компонент.
Решаване на текстови задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

84 XXIII Деление с 
преминаване

Н.з. Умее да дели двуцифрено и трицифрено число с 
едноцифрено.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на задачи от деление на двуцифрено и 
трицифрено число с едноцифрено число.
Решаване на числови изрази. 

Текущо формиращо 
оценяване
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85 XXIII Упражнение Упр. Умее да дели двуцифрено и трицифрено число с 

едноцифрено.
Умее да намира неизвестно делимо и неизвестен множител.
Умее да намира стойности на числови изрази като спазва 
реда на действията.

Решаване на числови изрази и задачи за 
намиране на неизвестно делимо и неизвестен 
множител.
Решаване на текстови задачи.
Решаване на задачи за намиране на част от 
цялото.
Съставяне на числови редици.

Текущо формиращо 
оценяване

86 XXIII Упражнение Упр. Умее да дели двуцифрено и трицифрено число с 
едноцифрено.
Умее да намира неизвестно делимо и неизвестен множител.
Умее да намира стойности на числови изрази като спазва 
реда на действията.

Решаване на числови изрази и задачи за 
намиране на неизвестно делимо и неизвестен 
множител.
Решаване на текстови задачи.
Решаване на задачи за броене на геометрични 
фигури и намиране на обиколка.

Текущо формиращо 
оценяване

87 XXIV Деление с 
преминаване

Н.з. Умее да дели трицифрено число с едноцифрено.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на задачи от деление на трицифрено 
с едноцифрено, когато в частното се получава 
нула в средата.

Текущо формиращо 
оценяване

88 XXIV Упражнение Упр. Умее да дели двуцифрено и трицифрено число с 
едноцифрено.
Умее да намира неизвестно делимо и неизвестен множител.
Умее да намира стойности на числови изрази като спазва 
реда на действията.

Решаване на числови изрази и задачи за 
намиране на неизвестно делимо и неизвестен 
множител.
Решаване на текстови задачи.
Решаване на задачи за броене на геометрични 
фигури.

Текущо формиращо 
оценяване

89 XXIV Упражнение Упр. Умее да дели трицифрено число с едноцифрено.
Умее да намира неизвестно делимо и неизвестен множител.
Умее да намира стойности на числови изрази като спазва 
реда на действията. 

Решаване на числови изрази и задачи за 
намиране на неизвестно делимо и неизвестен 
множител.
Решаване на текстови задачи.
Решаване на задачи за броене на геометрични 
фигури и намиране на обиколка.

Текущо формиращо 
оценяване

90 XXV Да пътуваме из 
България

Упр. Знае да описва ситуации от заобикалящия го реален свят с 
математически модел.

Решаване на текстови задачи с използване на 
мерната единица за дължина километър.
Съставяне на текстови задачи по зададени данни.

Текущо формиращо 
оценяване

91 XXV Ваканция на 
море

Упр. Знае да описва ситуации от заобикалящия го реален свят с 
математически модел.

Решаване на текстови задачи от обиколка на 
фигури, покупко-продажби.
Магически квадрат.

Текущо формиращо 
оценяване

92 XXV Ваканция на 
село

Упр. Знае да описва ситуации от заобикалящия го реален свят с 
математически модел.

Решаване на текстови задачи от обиколка на 
фигури, покупко-продажби.
Магически квадрат.

Текущо формиращо 
оценяване

93 XXVI Вече знам! Обобщ. Може да прилага знанията си при самостоятелно решаване 
на задачи

Прилагане на знанията и уменията при 
самостоятелно решаване на задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

94 XXVI Аз успях! Упр. Може да прилага знанията си при самостоятелно решаване 
на задачи

Самостоятелно решаване на задачи Текущо формиращо 
оценяване

ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
95 XXVI Числата до 1000 Обобщ.  Познава числата до 1000 и принципа на образуване на 

редицата на естествените числа до 1000.
Брои до 1000 в прав и обратен ред; чете, пише и сравнява 
числата до 1000.
Умее да представя числата до 1000 като сбор от разредните 
им единици.

.Решаване на задачи от броене, четене, писане и 
сравняване на числата до 1000.
Представяне на числата до 1000 като сбор от 
разредните им единици.
Решаване на математически ребуси.

Текущо формиращо 
оценяване
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85 XXIII Упражнение Упр. Умее да дели двуцифрено и трицифрено число с 

едноцифрено.
Умее да намира неизвестно делимо и неизвестен множител.
Умее да намира стойности на числови изрази като спазва 
реда на действията.

Решаване на числови изрази и задачи за 
намиране на неизвестно делимо и неизвестен 
множител.
Решаване на текстови задачи.
Решаване на задачи за намиране на част от 
цялото.
Съставяне на числови редици.

Текущо формиращо 
оценяване

86 XXIII Упражнение Упр. Умее да дели двуцифрено и трицифрено число с 
едноцифрено.
Умее да намира неизвестно делимо и неизвестен множител.
Умее да намира стойности на числови изрази като спазва 
реда на действията.

Решаване на числови изрази и задачи за 
намиране на неизвестно делимо и неизвестен 
множител.
Решаване на текстови задачи.
Решаване на задачи за броене на геометрични 
фигури и намиране на обиколка.

Текущо формиращо 
оценяване

87 XXIV Деление с 
преминаване

Н.з. Умее да дели трицифрено число с едноцифрено.
Умее да обсъжда и прилага алгоритъм.

Решаване на задачи от деление на трицифрено 
с едноцифрено, когато в частното се получава 
нула в средата.

Текущо формиращо 
оценяване

88 XXIV Упражнение Упр. Умее да дели двуцифрено и трицифрено число с 
едноцифрено.
Умее да намира неизвестно делимо и неизвестен множител.
Умее да намира стойности на числови изрази като спазва 
реда на действията.

Решаване на числови изрази и задачи за 
намиране на неизвестно делимо и неизвестен 
множител.
Решаване на текстови задачи.
Решаване на задачи за броене на геометрични 
фигури.

Текущо формиращо 
оценяване

89 XXIV Упражнение Упр. Умее да дели трицифрено число с едноцифрено.
Умее да намира неизвестно делимо и неизвестен множител.
Умее да намира стойности на числови изрази като спазва 
реда на действията. 

Решаване на числови изрази и задачи за 
намиране на неизвестно делимо и неизвестен 
множител.
Решаване на текстови задачи.
Решаване на задачи за броене на геометрични 
фигури и намиране на обиколка.

Текущо формиращо 
оценяване

90 XXV Да пътуваме из 
България

Упр. Знае да описва ситуации от заобикалящия го реален свят с 
математически модел.

Решаване на текстови задачи с използване на 
мерната единица за дължина километър.
Съставяне на текстови задачи по зададени данни.

Текущо формиращо 
оценяване

91 XXV Ваканция на 
море

Упр. Знае да описва ситуации от заобикалящия го реален свят с 
математически модел.

Решаване на текстови задачи от обиколка на 
фигури, покупко-продажби.
Магически квадрат.

Текущо формиращо 
оценяване

92 XXV Ваканция на 
село

Упр. Знае да описва ситуации от заобикалящия го реален свят с 
математически модел.

Решаване на текстови задачи от обиколка на 
фигури, покупко-продажби.
Магически квадрат.

Текущо формиращо 
оценяване

93 XXVI Вече знам! Обобщ. Може да прилага знанията си при самостоятелно решаване 
на задачи

Прилагане на знанията и уменията при 
самостоятелно решаване на задачи.

Текущо формиращо 
оценяване

94 XXVI Аз успях! Упр. Може да прилага знанията си при самостоятелно решаване 
на задачи

Самостоятелно решаване на задачи Текущо формиращо 
оценяване

ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
95 XXVI Числата до 1000 Обобщ.  Познава числата до 1000 и принципа на образуване на 

редицата на естествените числа до 1000.
Брои до 1000 в прав и обратен ред; чете, пише и сравнява 
числата до 1000.
Умее да представя числата до 1000 като сбор от разредните 
им единици.

.Решаване на задачи от броене, четене, писане и 
сравняване на числата до 1000.
Представяне на числата до 1000 като сбор от 
разредните им единици.
Решаване на математически ребуси.

Текущо формиращо 
оценяване
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица

за...
Компетентности като очаквани резултати

от обучението
Нови

понятия
Контекст и дейности за всяка урочна 

единица 

Методи и форми  
на оценяване
по теми и/или 

раздели
Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
96 XXVII Събиране и 

изваждане до 
1000

Обобщ. Извършва действията събиране и изваждане на числата до 
1000.
Знае реда на действията в изрази със скоби.
Умее да намира неизвестно събираемо и неизвестно 
умаляемо.

Решаване на различни видове задачи с 
действията събиране и изваждане на числата до 
1000.
Решаване на задачи за намиране на неизвестно 
събираемо и умаляемо.

Текущо формиращо 
оценяване

97 XXVII Умножение Обобщ. Умее да умножава двуцифрени и трицифрени числа с 
едноцифрено число без и с преминаване.
Умее да намира неизвестно делимо.
Познава и прилага разместителното, съдружителното и 
разпределителното свойство на умножението.

Решаване на различни видове задачи с 
използване на действие умножение.
Решаване на задачи (числови изрази и 
текстови задачи) с използване на свойствата на 
умножението.
Решаване на задачи за намиране на неизвестно 
умаляемо.

Текущо формиращо 
оценяване

98 XXVII Деление Обобщ. Умее да дели двуцифрени и трицифрени числа с 
едноцифрено число без и с преминаване.
Умее да намира неизвестен множител.
Познава и прилага разпределителното свойство на делението 
спрямо събирането.
Умее да намира половина, третина, четвъртина и десетина.

Решаване на различни видове задачи с 
използване на действие деление.
Решаване на задачи (числови изрази и текстови 
задачи) с използване на разпределителното 
свойство на делението.
Решаване на задачи за намиране на неизвестен 
множител.

Текущо формиращо 
оценяване

99 XXVIII Мерни единици Обобщ. Познава мерните единици и връзките между тях (милиметър, 
сантиметър, дециметър, метър, километър;секунда, минута, 
час, седмица, месец, година, век; грам, килограм, тон).
Извършва действия с изучените еднородни мерни единици.

Решаване на различни видове задачи с 
именувани числа.

Текущо формиращо 
оценяване

100 XXVIII Геометрични 
фигури

Обобщ. Разпознава геометричните фигури права линия, крива линия, 
лъч, ъгъл и елементите на ъгъла.
Определя вида на ъглите и вида на триъгълниците според 
ъглите.

Решаване на задачи за определяне вида на ъглите 
и на триъгълниците според ъглите.
Чертане на геометрични фигури.
Намиране на обиколки на фигури.

Текущо формиращо 
оценяване

101 XXVIII Текстови задачи Обобщ. Умее да решава съставна текстова задача в права и косвена 
форма.
Умее да съставя текстова задача по зададени данни и 
графично представяне.
Умее да представя графично и със съкратен запис текстова 
задача задача в косвена форма. 

Съставяне, съкратен запис и решаване на 
съставни текстови задачи в права и косвена 
форма.

Текущо формиращо 
оценяване

102 XXIX Мога ли сам? Оценяване Може да прилага знанията и уменията си по математика при 
самостоятелно решаване на задачи.

Прилагане на знанията и уменията при 
самостоятелно решаване на задачи.

Диагностика на 
изходно ниво 

103 XXIX Вече съм чет-
въртокласник

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

Самостоятелно решаване на задачи. Текущо формиращо 
оценяване
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема  
на урочната

единица

Урочна
единица

за...
Компетентности като очаквани резултати

от обучението
Нови

понятия
Контекст и дейности за всяка урочна 

единица 

Методи и форми  
на оценяване
по теми и/или 

раздели
Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
96 XXVII Събиране и 

изваждане до 
1000

Обобщ. Извършва действията събиране и изваждане на числата до 
1000.
Знае реда на действията в изрази със скоби.
Умее да намира неизвестно събираемо и неизвестно 
умаляемо.

Решаване на различни видове задачи с 
действията събиране и изваждане на числата до 
1000.
Решаване на задачи за намиране на неизвестно 
събираемо и умаляемо.

Текущо формиращо 
оценяване

97 XXVII Умножение Обобщ. Умее да умножава двуцифрени и трицифрени числа с 
едноцифрено число без и с преминаване.
Умее да намира неизвестно делимо.
Познава и прилага разместителното, съдружителното и 
разпределителното свойство на умножението.

Решаване на различни видове задачи с 
използване на действие умножение.
Решаване на задачи (числови изрази и 
текстови задачи) с използване на свойствата на 
умножението.
Решаване на задачи за намиране на неизвестно 
умаляемо.

Текущо формиращо 
оценяване

98 XXVII Деление Обобщ. Умее да дели двуцифрени и трицифрени числа с 
едноцифрено число без и с преминаване.
Умее да намира неизвестен множител.
Познава и прилага разпределителното свойство на делението 
спрямо събирането.
Умее да намира половина, третина, четвъртина и десетина.

Решаване на различни видове задачи с 
използване на действие деление.
Решаване на задачи (числови изрази и текстови 
задачи) с използване на разпределителното 
свойство на делението.
Решаване на задачи за намиране на неизвестен 
множител.

Текущо формиращо 
оценяване

99 XXVIII Мерни единици Обобщ. Познава мерните единици и връзките между тях (милиметър, 
сантиметър, дециметър, метър, километър;секунда, минута, 
час, седмица, месец, година, век; грам, килограм, тон).
Извършва действия с изучените еднородни мерни единици.

Решаване на различни видове задачи с 
именувани числа.

Текущо формиращо 
оценяване

100 XXVIII Геометрични 
фигури

Обобщ. Разпознава геометричните фигури права линия, крива линия, 
лъч, ъгъл и елементите на ъгъла.
Определя вида на ъглите и вида на триъгълниците според 
ъглите.

Решаване на задачи за определяне вида на ъглите 
и на триъгълниците според ъглите.
Чертане на геометрични фигури.
Намиране на обиколки на фигури.

Текущо формиращо 
оценяване

101 XXVIII Текстови задачи Обобщ. Умее да решава съставна текстова задача в права и косвена 
форма.
Умее да съставя текстова задача по зададени данни и 
графично представяне.
Умее да представя графично и със съкратен запис текстова 
задача задача в косвена форма. 

Съставяне, съкратен запис и решаване на 
съставни текстови задачи в права и косвена 
форма.

Текущо формиращо 
оценяване

102 XXIX Мога ли сам? Оценяване Може да прилага знанията и уменията си по математика при 
самостоятелно решаване на задачи.

Прилагане на знанията и уменията при 
самостоятелно решаване на задачи.

Диагностика на 
изходно ниво 

103 XXIX Вече съм чет-
въртокласник

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

Самостоятелно решаване на задачи. Текущо формиращо 
оценяване
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Урок 1
ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 100

Вид на урока: за обобщаване и систематизиране 
на знанията

Дидактическа цел на урока: Да се систематизи-
рат и обобщят знанията за числата от 0 до 100.

Очаквани резултати
Учениците да:
• знаят разликата между число и цифра; да зат-

върдят знанията си за единица, десетица, стотица, 
както и за едноцифрени и двуцифрени числа

• усъвършенстват уменията си да четат, пишат и 
сравняват числата от 0 до 100

• умеят да представят числата от 0 до 100 като 
сбор от разредните им единици.

Методи за преподаване и учене: анализ, обяс-
нение, беседа, актуализиране на стари знания

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка

Насоки за организиране на учебната среда

І. Насоки за работа с учебника

Подходящо е урокът да започне с беседа, която да 
припомни разликата между цифра и число; да се ак-
центира, че цифрите са само десет, а числата, които 
се записват с тях, са безкрайно много. 

Зад. 1 и зад. 2 са предвидени за устна общокласна 
работа. 

Зад. 3 и зад. 4 са предвидени за самостоятелна ра-
бота. Учителят проследява доколко учениците свърз-
ват число, представено с думи, с неговия цифров запис 
и обратно. Проверката е индивидуална или фронтална.

Преди да се премине към решаване на зад. 5, е под-
ходящо да се припомни кое е мястото на единиците и 
десетиците в записа на двуцифрените числа и как се 
подреждат числата в числовата редица. След това се 
преминава към самостоятелна работа и устна фрон-
тална проверка. Добре е да се работи по двойки, като 
всеки от двойката изпълнява едно от условията, а след 
това двамата ученици си разменят тетрадките за вза-
имна проверка. Накрая се проверява фронтално.

Зад. 6 е предвидена за самостоятелна работа, но е 

уместно да се обсъди всяко подусловие и да се даде 
насочващ пример. След приключване на самостоя-
телната работа проверката е фронтална.

Зад. 7 е предвидена за самостоятелна работа, 
като се обсъди едното подусловие с целия клас. На 
учениците трябва да обърне внимание, че търсе-
ните числа се намират между числата, определящи 
интервала. Проверката е индивидуална. 

Зад. 8 и зад. 9 са предвидени за самостоятелна 
работа след обсъждане на модела. Проверката може 
да бъде индивидуална или фронтална.

Учениците прочитат самостоятелно зад. 10, а 
след това с беседа изясняват условието. Ако се на-
лага, учителят уточнява връзката между буквите и 
цифрите и решава заедно с класа първото подусло-
вие. След това се преминава към работа по двойки 
и фронтална проверка. Отг. 36, 23, 74, 14, 52, 81.

Зад. 11 е предвидена за работа по двойки и за 
фронтална проверка, при която учениците обоснова-
ват отговорите си. Отг. 55, 81, 100.

3. ПРИМЕРНИ МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА УРОЦИТЕ
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Зад. 12 развива логическото мислене и е пред-
видена за работа по двойки. Учениците трябва да 
класифицират числа по повече от един признак. 
Добре е да се даде за самостоятелна работа, а след 
това резултатите да се обсъдят с целия клас. Ако 
има различни отговори, нека всяка двойка обос-
нове решението си. Отг. а) 5, 35; б) 100, 8; в) 61, 
75, 83.

ІІ. Насоки за работа в тетрадка №1

Зад. 1, 2, 3 и 4 са подходящи за домашна работа.
Зад. 5 е добре да се реши в клас, като се използ-

ва е-варианта на тетрадката, за да се обсъжда всяко 
число с целия клас.

За ученици със затруднения: Дават се само част 
от подусловията на задачите.

За по-бързо справящи се ученици: Учебник – 
зад. 10. Допълнително да подредят числата по голе-
мина и да ги представят като сбор от ед., дес. и стот. 

Да измислят свои примери по аналогия на даде-
ните в зад. 11. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5, 
10, 11  и 12 от  учебника.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 2
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ 
БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ

Вид на урока: за обобщаване и систематизиране 
на знанията

Дидактическа цел на урока: Да се систематизи-
рат и обобщят знанията и алгоритмите за събиране и 
изваждане без преминаване.

Очаквани резултати
Учениците да:
• усъвършенстват уменията си да събират и из-

важдат числата до 100 без преминаване
• подреждат правилно числата при вертикален за-

пис на събиране и изваждане
• умеят да събират 3 и повече събираеми
• актуализират уменията си за анализ, записване 

със съкратено условие и решаване на различни видо-
ве текстови задачи.

 
Методи за преподаване и учене: беседа, анализ, 

обяснение

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №1, сборници по математика

Насоки за организиране на учебната среда

І. Насоки за работа в учебника
Добре е урокът да започне с припомняне къде 

са разположени единиците и десетиците в записа на 
двуцифрените числа.

Зад. 1 е предвидена за общокласна устна работа. 
С нея се проверяват знанията за устно събиране и 
изваждане без преминаване на числата до 100.

Със зад. 2 се припомня един от видовете тексто-
ви задачи и се актуализира вертикалният запис на 
компонентите при събиране и изваждане. Учениците 
трябва самостоятелно да прочетат и анализират зада-
чата и решението ѝ. При записването на решението 
се припомня  правилото за вертикално записване на 
числата при събиране и изваждане.

Зад. 3 е предвидена за самостоятелна работа и ин-
дивидуална проверка, като учениците се поощряват 
да подреждат вертикално. 

Със зад. 4 се проверява доколко учениците мо-
гат да моделират с числов израз ситуация, описана с 
отношението по-малко. Учениците четат самостоя-
телно задачата. Анализът е фронтален. Решават за-
дачата самостоятелно. Проверката е индивидуална.

Подходящо е след тази задача да се реши зад.4 от 
Тетрадка №1.

Зад. 5 е предвидена за самостоятелна работа и 
фронтална проверка. Добре е първоначално да се 
преговорят свойствата на събирането, учени във 2. 
клас.

Зад. 6 е предвидена за работа по двойки. Провер-
ката е индивидуална за всяка двойка.  

ІІ. Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1, 2 и 5 са подходящи за домашна работа.
Зад. 3 може да започне с припомняне на начина за 

сравняване на сбор с разлика. Едва след това се пре-
минава към самостоятелно решаване и общокласна 
проверка.

Зад. 4 е съставна текстова задача с дадени последо-
вателни стъпки. Анализът е общокласен, решаването 
е самостоятелно. Накрая учителят насочва учениците 
да запишат решението с един израз. 

В зад. 6 учениците трябва самостоятелно да про-
следят логиката в редуването на цвета и числата и да 
обосноват отговора си.

За ученици със затруднения: При събиране и 
изваждане да използват моделите на десетици и еди-
ници от приложенията в тетрадка №3.

За по-бързо справящи се ученици: Да измислят 
задача, аналогична на зад. 6 от тетрадка №1.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 3
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ 
С ПРЕМИНАВАНЕ

Вид на урока: за обобщаване и систематизиране 
на знанията

Дидактическа цел на урока: Да се преговорят, 
обобщят и систематизират знанията и уменията на 
учениците за събиране и изваждане с преминаване 
на числата до 100.

Очаквани резултати
Учениците да:
• актуализират алгоритъма за събиране и изваж-

дане с преминаване на числата до 100 и названията 
на компонентите и резултата на действие събиране 
и изваждане

• умеят да анализират и решават различни видове 
текстови задачи, както и да записват със съкратен за-
пис условието и въпроса

• усъвършенстват изчислителните си умения за 
сбор на 3 събираеми.

Методи за преподаване и учене: беседа, анализ, 
обяснение

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка

Насоки за организиране на учебната среда

І. Насоки за работа в учебника
В зад. 1 на основата на примери от събиране и 

изваждане до 100 без преминаване се преговарят 
знанията за наименованията на компонентите при 
действие събиране и действие изваждане.

Зад. 2 е текстова за намиране на сбор на две числа 
и сравняване по разлики. На основата на тази задача 
се изяснява начинът за събиране с преминаване на 
числата до 100. 

Зад. 3 и зад. 4 са предвидени за самостоятелна ра-
бота и индивидуална проверка. Обръща се специално 
внимание на проверката на изваждането със събиране.

В зад. 5 учителят припомня алгоритъма за сбор на 
три събираеми. Ако учениците срещат затруднения, 
е добре примерите да се решат на дъската с обяс-
нение на всяка стъпка. Иначе се решават самостоя-
телно и се проверяват индивидуално.

Зад. 6 е текстова за намиране на сбор на три чис-
ла. Анализ: Как ще намерим дали салът може да ги 
издържи? Като съберем теглото на тримата и уста-
новим дали е по-голямо или по-малко от 100 кг. 

Зад. 7 дава обратна връзка относно знанията за 

наименованията на компонентите при действие из-
важдане. Предвидена е за самостоятелна работа и 
индивидуална проверка. Може да се проведе мате-
матическа диктовка.

Със зад. 8 се проверява доколко учениците от-
криват фигурите, които обединяват в себе си две или 
повече от изучените геометрични фигури. Задачата 
се решава устно, проверява се фронтално, като се 
обсъждат и анализират всички отговори. 

 
ІІ. Насоки за работа в тетрадка №1
Задачите от учебната тетрадка са подходящи за 

домашна работа.

За ученици със затруднения: Ползват се моде-
лите на десетици и единици от тетрадка №3 и реша-
ват част от примерите от задачите. 

За по-бързо справящи се ученици: Могат да из-
мислят и предложат на класа задача, аналогична на 
зад. 7 от учебника. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 8 
от учебника.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 4
СВОЙСТВА  
НА СЪБИРАНЕТО

Вид на урока: за обобщаване и систематизиране 
на знанията 

Дидактическа цел на урока: Да се преговорят 
и обобщят знанията на учениците за свойствата на 
събирането и да се систематизират уменията им за 
прагането на тези свойства за рационално събиране.

Очаквани резултати
Учениците да:
• актуализират знанията си за свойствата на съби-

рането и да усъвършенстват уменията си за прилага-
нето им за рационално решаване на задачи

• актуализират знанията си за намиране на неиз-
вестно събираемо и да прилагат тези знания при реша-
ване на задачи за намиране на неизвестно събираемо

• умеят да решават текстови задачи чрез неизвест-
но събираемо

• знаят реда на действията при изрази със скоби.

Методи за преподаване и учене: беседа, анализ, 
обяснение

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка, картонени модели на банкноти и монети, 
сборници по математика

Насоки за организиране на учебната среда

І. Насоки за работа в учебника
На основата на устно събиране без преминаване 

със зад. 1 се припомня разместителното свойство.
Със зад. 2 се преговарят и систематизират знани-

ята и уменията за рационално събиране, като се из-
ползват свойствата на събирането. Всеки пример от 
задачата може да се решава от различен ученик, кой-
то обяснява как използва свойствата на събирането 
за по-лесно решаване на задачите.

Зад. 3 е предвидена за самостоятелна работа и 
индивидуална проверка, която дава информация на 
учителя доколко учениците могат да прилагат свой-
ствата на събирането.

В зад. 4 се търси неизвестно събираемо. Приме-
рите от първата колонка трябва да се решат на дъска-
та, за да се припомни как се намира неизвестно съби-
раемо, а останалите са предвидени за самостоятелна 
работа и индивидуална проверка.

Със зад. 5 и 6 се припомнят видовете текстови 
задачи, които се решават с неизвестно събираемо, 
затова е добре да се анализират и решат на дъската.

Със зад. 7 се актуализират знанията на учениците 
за реда на действията при изрази със скоби. Първи-
те два израза са придвидени за общокласна работа, а 
останалите – за самостоятелна работа и индивидуал-
на проверка.

Зад. 8 и зад. 9 са предвидени за екипна работа. 
Учениците работят по двойки, достигат до решение, 
което трябва да аргументират пред класа.

ІІ. Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1, 2, 3 и 4 са подходящи за домашна работа.
Зад. 5 учениците решават по двойки и достигат 

до решение, което се обсъжда в класа. Предварител-
но учителят ги насочва с въпроса: Къде се намира в 
купчината рисунката, предадена първа – най-отгоре 
или най-отдолу? Така се стига до извода, че Гого е 
нарисувал тиква. Рисунката на Ани не може да е ли-
мон, защото лимонът е над тиквата, значи Ани е на-
рисувала домат. Под нея е рисунката на Ники – зеле, 
и най-отгоре е рисунката на Нина – лимон. 

За ученици със затруднения: решават само част 
от изразите в зад. 2, 3, 4 и 7.

За по-бързо справящи се ученици: от тетрадка 
№1 зад. 5.

Задачи, подходящи за групова работа: от те-
традка №1 зад. 5; от учебника зад. 8 и 9.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 5
УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ

Вид на урока: за обобщаване и систематизиране 
на знанията

Дидактическа цел на урока: Да се преговорят 
систематизират и обобщят знанията на учениците за 
таблично умножение и деление.

Очаквани резултати
Ученициге да:
• актуализират табличните случаи на умножение 

и деление
• знаят наименованията на компонентите и резул-

тата на действие умножение и действие деление и за-
висимостите между тях

• знаят реда на действията в числовия израз и да 
умеят да го прилагат при решаване на задачи

• актуализират и систематизират зананията си за 
отношенията „пъти повече“ и „пъти по-малко“ и да 
усъвършенстват уменията си за моделиране на ситу-
ация, отразяваща тези отношения

• актуализират знанията си за решаване на със-
тавни текстови задачи, в които участват действията 
умножение и деление.

Методи за преподаване и учене: беседа, анализ, 
обяснение

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка, е-учебник, сборници по математика

Насоки за организиране на учебната среда

І. Насоки за работа в учебника
Със зад. 1 на учениците се припомня математи-

ческият смисъл на действие умножение като сбор на 
равни събираеми, както и знакът, с който то се за-
писва. Предвидена е за общокласна работа.

В зад. 2 се обръща внимание, че при действие де-
ление делим на равни части и се припомня знакът, с 
който се записва делението.

Зад. 3 актуализира наименованията на компонен-
тите и резултата при действие умножение и действие 
деление. Предвидена е за общокласна устна работа.

Със зад. 4 се припомнят табличните случаи на 
умножение и деление. Решаването може да се орга-
низира по различни начини под формата на игри.  

Зад. 5 е предвидена за самостоятелна работа и 
фронтална проверка.

Зад. 6 може да се използва за математическа дик-
товка, а проверката да е индивидуална. Добре е пред-

варително да се припомни смисълът на отношението 
„пъти повече“.

Зад. 7 актуализира знанията за реда на действията 
в изрази с четирите аритметични действия. Препо-
ръчително е първите две колони да се решат с целия 
клас, а останалите – самостоятелно, като се проверят 
фронтално.

Преди учениците да решат самостоятелно зад. 
8, може да се припомни смисълът на отношенията 
„пъти повече“ и „пъти по-малко“, както и „с…пове-
че, с … по-малко“. Проверката е индивидуална.

Зад. 9 е предвидена за самостоятелна работа и ин-
дивидуална проверка.

ІІ. Насоки за работа в тетрадка №1
Задачите са подходящи за домашна работа.

За ученици със затруднения: Количеството на 
задачите от учебника се съобразява с възможности-
те на учениците. 

За по-бързо справящи се ученици: Могат да 
измислят и решат свои варианти на зад. 5, 6 и 8 от 
учебника.

Задачи, подходящи за групова работа: 
Всички аритметични задачи в учебника могат 

да се решават по двойки с взаимна проверка на те-
традките, но учителят задължително трябва да про-
вери верността на корекцията.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 6
СВОЙСТВА НА 
УМНОЖЕНИЕТО

Вид на урока: за обобщаване и система-
тизиране на знанията

Дидактическа цел на урока: Да се обобщят
 и систематизират знанията на учениците за раз-

местителното и съдружителното свойства на умно-
жението.

Очаквани резултати
Учениците да:
• умеят да обясняват математическия смисъл на 

разместителното и съдружителното свойство на ум-
ножението

• умеят да прилагат знанията за тези свойства за 
рационално решаване на задачи

• умеят да намират неизвестен множител на осно-
вата на познанията си за зависимостите между ком-
понентите и резултата

• умеят да решават текстови задачи с намиране на 
неизвестен множител.  

Методи за преподаване и учене: беседа, анализ, 
обяснение

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка, линия, сборници по математика

Насоки за организиране на учебната среда

І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 актуализира знанията за умножението като 

сбор на равни събираеми, а също и табличните слу-
чаи на умножение.

Чрез зад. 2 се представя разместителното свой-
ство на умножението.

Може да се направи съкратен запис на условието. 
Задачата трябва да се реши самостоятелно. Провер-
ката е фронтална.  

Зад. 3 служи за актуализиране на знанията за съдру-
жителното свойство на умножението. Първите няколко 
примера трябва да се решат с целия клас, като се обър-
не внимание, че използването на свойствата на умноже-
нието улеснява пресмятането. Останалите примери се 
решават самостоятелно, а проверката е индивидуална.

Зад. 4 е текстова задача, която се решава чрез 
намиране на неизвестен множител. Предвидена е за 
общокласна работа.

Зад. 5 усъвършенства уменията за намиране на 
неизвестно събираемо. Предвидена е за самостоя-
телна работа и индивидуална проверка.

Зад. 6 е текстова задача за намиране на неизвес-
тен множител. Анализ: Как ще намерим колко са па-
кетите с книги? Като разделим общия брой на книги-
те на броя на книгите в един пакет.

Как можем да запишем решеншито с неизвестен 
множител? Учениците дават своите предложения и 
решението се записва на дъската.

Зад.7 може да се реши на дъската с целия клас или 
по двойки с проверка за всяка двойка.

ІІ. Насоки за работа в тетрадка №1
Задачите са подходящи за домашна работа.

За ученици със затруднения: Учителят преце-
нява обема и вида на задачите, съобразно възмож-
ностите на учeниците; задачи от сборник по матема-
тика

За по-бързо справящи се ученици: Учениците 
могат да запишат и решат свои варианти на матема-
тически ребуси, подобно на зад. 7; сборници по ма-
тематика

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 7 
от учебника.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 7
ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ

Вид на урока: за обобщаване и систематизиране 
на знанията

Дидактическа цел на урока: Да се обобщят и 
систематизират знанията на учениците за геометрич-
ните фигури триъгълник, правоъгълник и квадрат, за 
техните елементи и да се задълбочат уменията за на-
миране на обиколката на тези фигури. 

Очаквани резултати
Учениците да:
• разпознават и определят видове триъгълници 

според страните, да определят и наименованията 
на елементите им – бедро и основа на равнобедрен 
триъгълник

• усъвършенстват уменията си за намиране оби-
колка на правоъгълник, триъгълник и квадрат по раз-
лични начини

• усъвършенстват уменията си да намират страна 
на геометрична фигура по дадена обиколка или по 
дадена обиколка и друга страна

• усъвършенстват уменията си да намират дължи-
ни на отсечки и страни на фигури в квадратна мрежа 
при зададен размер на квадратната мрежа. 

Методи за преподаване и учене: беседа, анализ, 
обяснение

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка, сборници по математика

Насоки за организиране на учебната среда

І. Насоки за работа в учебника
Решаването на зад. 1 трябва да започне с беседа 

за видовете триъгълници според страните, за техни-
те характеристики и елементи. След това подусловия 
а – г се решават устно. Последното подусловие се 
решава самостоятелно. Проверката е фронтална.

Със зад. 2 се припомня как се намира дължина на 
страна и обиколка на фигура в квадратна мрежа при 
зададена мярка на квадратната мрежа. Обиколките на 
жълтата и зелената фигура се намират заедно с це-
лия клас, а обиколката на лилавата фигура учениците 
намират самостоятелно. Проверката е индивидуална.

Зад. 3 и зад. 4 служат за припомняне как се намира 
страна на равностранен триъгълник и на квадрат по да-
дена обиколка. Първото подусловие и в двете задачи е 
предвидено за общокласна работа, а следващите две за 
самостоятелна работа и индивидуална проверка.

Зад. 5 е за намиране страната на квадратчето на 

квадратната мрежа по дадена дължина на отсечка, 
начертана в мрежата. Необходим е предварителен 
анализ. Анализ: Как можем да намерим дължината 
на страната на едно квадратче от мрежата? Като раз-
делим дължината на отсечката на броя на квадратче-
тата, върху  които е начертана.

Дължините на останалите отсечки се намират 
чрез броене на квадратчетата и умножаване на броя 
с дължината на страната на квадратчето.

Зад. 6 Задачата започва с припомняне на разли-
ката между отношенията „с…повече“ и „пъти пове-
че“ Учениците записват решението сами и чертаят 
отсечките. Проверката е индивидуална.

Зад. 7 и зад. 8 са за намиране на страна на фигура 
по дадена обиколка и друга страна. Предвидени е за 
общокласна работа и анализ. Зад. 9 развива логиче-
ското мислене. Учениците сами трябва да проследят 
логиката на промените във всеки елемент на редица-
та, да предложат отговор и да се обосноват. Отг. б.

ІІ. Насоки за работа в тетрадка №1
Задачите са подходящи за домашна работа.
Единствено зад. 5 може да се даде за екипна ра-

бота в клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5 от 

тетрадка №1.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 8
МЕРНИ ЕДИНИЦИ

Вид на урока: за обобщаване и систематизиране 
на знанията

Дидактическа цел на урока: Да се обобщят и 
систематизират знанията на учениците за мерните 
единици за дължина (сантиметър, дециметър, метър) 
и време (минута, час, денонощие, седмица, година). 

Очаквани резултати
Учениците да:
• актуализират знанията си за мерните единици за 

дължина сантиметър, дециметър, метър и за връзки-
те между тях

• усъвършенстват уменията си да превръщат една 
мерна единица за дължина в друга

• актуализират знанията си за мерните единици за 
време и връзките между тях

• прилагат знанията си за мерните единици за вре-
ме и дължина и за връзките между тях при решаване-
то на текстови задачи.

Учебно-методически ресурси: учебник, чер-
тожна линия или триъгълник, молив, сборници по 
математика.

Насоки за организиране на учебната среда

І. Насоки за работа в учебника 
Подходящо е зад. 1 да започне с беседа за мерни-

те единици за време и за уредите, с които се измер-
ват. След това учениците могат да работят самостоя-
телно. Проверката е фронтална.

Зад. 2 систематизира знанията за месец и година 
и за поредността на месеците в годината. Ученици-
те работят самостоятелно. Проверката е фронтална. 
Подходящо е да се припомни и начинът за определя-
не на броя на дните във всеки месец. 

Зад. 3 насочва учениците към връзките между 
мерните единици за време. Желателно е да се напра-
ви предварителен анализ за начина на превръщане на 
една мерна единица в друга.

В зад. 4 учениците трябва да събират времеви 
периоди с различна продължителност и да преце-
нят дали продължителността на целия период е пра-
вилно отразена на часовника. Задачата се решава 
общокласно. След нея е добре да се реши зад. 2 от 
Тетрадка №1, която усъвършенства уменията за оп-
ределяне на час и минути по два начина.

Зад. 5 затвърдява знанията за връзките между 
мерните единици за дължина и усъвършенства уме-
нията за превръщане на една мерна единица в друга. 

Препоръчително е да започне с беседа за връзките 
между мерните единици за дължина, след което да се 
премине към самостоятелно решаване. Проверката е 
фронтална.

Зад. 6 е предвидена за екипна работа. Всеки екип 
работи самостоятелно и мотивира решението си 
пред класа.

ІІ. Насоки за работа в тетрадка №1
Подходящи са за домашна работа.

За ученици със затруднения: зад. 1 от учебника.
За зад. 2 и 3 може да се ползва настолен календар; 

сборник по математика.
За по-бързо справящи се ученици: да предло-

жат свои варианти на зад. 3 и 5; сборници по мате-
матика.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 9
ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ

Вид на урока: за обобщаване и систематизиране 
на знанията

Очаквани резултати
Учениците да: 
• актуализират знанията си за елементите на тек-

стовата задача: условие,числови данни, въпрос, за-
висимости

• усъвършенстват уменията си за решаване на 
различни видове текстови задачи и за решаване на 
съставна текстова задача чрез последователен отго-
вор на двата въпроса

• затвърдят уменията си за съкратен запис на тек-
стова задача

• затвърдят уменията си за съставяне на текстова 
задача по дадена схема.

Методи за преподаване и учене: беседа, нализ, 
обяснение, демонстрация

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка, е-учебник, сборници по математика

Насоки за организиране на учебната среда

І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е за намиране на число, няколко пъти по-го-

лямо от друго число. Подходяща е за припомняне на 
съкратения запис на текстова задача. След анализа и 
съкратения запис учениците работят самостоятелно. 
Проверката е фронтална.

Зад. 2 е съставна текстова задача. Прави се анализ 
и съкратен запис. Коментира се последователността 
при решението на задачата. Учениците решават са-
мостоятелно. Проверката е фронтална.

Зад. 3 е текстова задача за деление по съдържа-
ние. Прави се анализ. Съкратения запис и решението 
е самостоятелно. Проверката е индивидуална.

Зад. 4 е съставна текстова задача. Прави се ана-
лиз. Съкратеният запис и решението се записват са-
мостоятелно. Проверката е индивидуална.

Зад. 5 е за съставяне на съставна текстова задача 
по дадена схема. При анализа на схемата се опреде-
лят зависимостите и въпросите, на които ще се отго-
варя. Задачата се съставя общокласно. Решението е 
самостоятелно, проверката – индивидуална.

Зад. 6 е за откриване на несъответствия между 
условие и схема и за редактиране на условието, за 
да съответства на схемата. При анализа се акцентира 
върху числовите данни, върху връзките между тях 
и върху въпроса на задачата. Учениците записват и 

решават самостоятелно новата задача. Проверката е 
индивидуална.

Зад. 7 е творческо упражнение за допълване на 
въпрос, който да съответства на последователността 
на действията при решението.

а) Колко снимки е направила сестра му?
б) Колко снимки са направили двамата заедно?
в) С колко снимките на Ники са повече от тези на 

сестра му?
След анализа на задачата, учениците самостоя-

телно правят съкратен запис на всеки вид задача и ги 
решават. Проверката е индивидуална.

ІІ. Насоки за работа в тетрадка №1
Задачите са подходящи за домашна работа.

За ученици със затруднения: от учебника зад. 
1 и 3; от тетрадка №1 зад. 1, Сборник по математика

За по-бързо справящи се ученици: могат да 
работят самостоятелно по зад. 5, 6, 7, сборници по 
математика

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 10
МОГА ЛИ САМ?

Вид на урока: за самопроверка и самоподготовка 
за оценяване.

Дидактическа цел на урока: Да се определи 
входното равнище на учениците. Да се измерят и 
оценят постиженията им в следните области на ком-
петентност: „Числа“ – събиране и изваждане без и с 
преминаване с числата до 100, умножение и деление 
– таблични случаи; намиране на неизвестно съби-
раемо и неизвестен множител; ред на действията в 
изрази със скоби и без скоби; свойства на събиране-
то и умножението и прилагането им за рационално 
решаване на задачи; наименование на компонентите 
и резултата при аритметичните действия събиране, 
изваждане, умножение и деление.

„Геометрични фигури и тела“ – намиране на
обиколка на фигура по дадени страни и на страна 

на фигура по дадена обиколка.
„Моделиране“ – моделиране с числов израз на 

ситуации, описани с отношенията „пъти повече“ и 
„пъти по-малко“ с до  две пресмятания.

  
Учебно-методически ресурси: учебник.

Насоки за организиране на учебната среда

І. Насоки за работа в учебника 
Урокът е тест за определяне на входното ниво на 

учениците. Тестът се състои от девет задачи. Време 
за изпълнение на теста – 40 мин. Форма на изпълне-
ние на теста – индивидуална.

Зад. 1 измерва уменията на учениците да събират 
и изваждат числата до 100 със и без преминаване. За 
за всеки вярно решен пример ученикът получава по 
1 точка.

Максимален брой – 10 т.
Зад. 2 измерва уменията на учениците да умножа-

ват и делят числата до 100 – таблични случаи.
За всеки вярно решен пример – по една точка. 

Максимален брой – 10 т.
Зад. 3 измерва уменията на учениците да на-

мират обиколка на правоъгълник по две зададени 
страни.

1 точка за правилно съставено решение и 1 точка 
за вярно изчисление. Максимален брой – 2 т.

Зад. 4 измерва уменията на учениците да намират 
страна на квадрат или равностранен триъгълник по да-
дена обиколка. 1 точка за правилно съставено решение 
и 1 точка за вярно изчисление. Максимален брой – 2 т.

Зад. 5 измерва уменията на учениците да нами-
рат неизвестен множител и неизвестно събираемо. 1 

точка за правилно решение и 1 точка за вярно изчис-
ление. Максимален брой – 4 т.

Зад. 6 измерва уменията на учениците да прила-
гат знанията си за реда на действията в изрази с и без 
скоби при решаване на задачи. 1 точка за верен ред 
на действията и 1 точка за вярно изчисление. Макси-
мален брой – 4 т.

Зад. 7 измерва уменията на учениците да прила-
гат знанията си за свойствата на събирането и умно-
жението за рационално решаване на числови изра-
зи.1 точка за прилагане на съответното свойство и 1 
точка за вярно изчисление. Максимален брой – 4 т.

Зад. 8 измерва уменията на учениците да прила-
гат знанията си за наименованията на компонентите 
и резултата на аритметичните действия при съста-
вяне на числови изрази с упоменати компоненти. 1 
точка за вярно съставен израз и 1 точка за вярно из-
числение. Максимален брой – 2 т.

Зад. 9 измерва уменията на учениците да модели-
рат с числов израз ситуации, описани с отношенията 
„пъти повече“ и „пъти по- малко“ и да решават със-
тавни текстови задачи с до  две пресмятания. 1 точка 
за всяка стъпка от решението. Максимален брой – 2 т. 

ІІ. Насоки за работа в тетрадка №1
Задачите са подходящи за домашна работа.

За ученици със затруднения: работен лист №1
За по-бързо справящи се ученици: Страницата 

от тетрадка №1.
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Урок 11 
ЧИСЛАТА ОТ 100 ДО 1000

Вид на урока: за нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Да се формират 

представи за трицифрените числа от 100 до 1000.

Очаквани резултати
Учениците да:
• актуализират знанията си за понятията единица, 

десетица и стотица и на тази основа да формират по-
нятие за хиляда и за връзката 10 стот. = 1 хил.

• актуализират представите си за едноцифрено и 
двуцифрено число и на тази основа да си създадат 
представа за трицифрено число

• усвоят и прилагат принципа за изграждане на 
редицата на естествените числа

• четат и записват числата от 100 до 1000
• броят в прав и в обратен ред от 100 до 1000. 

Методи за преподаване и учене: беседа, анализ, 
обяснение, демонстрация

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка, картонени модели на банкноти и монети 
(10 лв., 1 лв., 100 лв.), карти с цифри от Тетрадка 
№3, е-учебник, сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда

І. Насоки за работа в учебника
В карето за нови знания онагледяването на числа-

та от 101 до 1000 е представено с банкноти и монети. 
Учениците трябва да имат пред себе си картонените 
модели на парите, за да манипулират с тях. Фронтал-
ната беседа и демонстрация по карето за нови знания 
започват с припомнянето, че 10 дес. = 1 стот. Учени-
ците подреждат с банкноти от 100 лв. числата 200, 
300…1000. Когато се стигне до 1000, се въвежда по-
нятието хиляда и се акцентира на броя на стотиците 
и единиците в състава на хилядата.

На следващия етап учениците установяват, че чис-
лото след 100 се образува като към 1 стотица се при-
бави 1. Така се получава 101. Образуването на всяко 
число се свързва с наименованието му. Аналогично 
се въвеждат останалите числа до 109. Като се стигне 
до 109, се обръща специално внимание на получава-
нето на следващото число. Коментира се, че с десетте 
монети от 1 лв. се представя сума, равна на сумата, 
която се представя с една банкнота от 10 лв. Затова 
числото 110 е сбор от една стотица и една десетица. 
По същия начин може да се представят и други числа 
до 1000. Да се обърне специално внимание на числа-
та, в които има преходи от една десетица към следва-

щата и от една стотица към следващата. При онагле-
дяването може да се ползва и електронния учебник.

Зад. 1 е предвидена за фронтална работа. След про-
чита на числата да се обърне внимание на състава им. 

Зад. 2 и зад. 3 се решават фронтално. 
Зад. 4 се решава с целия клас на дъската, като се 

обръща внимание на реда на единиците, десетиците 
и стотиците в трицифрените числа. Учениците за-
писват числата от дъската в тетрадките си.

Учениците решават самостоятелно зад. 5. След 
това един от тях чете числото си, а друг го записва 
на дъската.

Зад. 6 е предвидена за устна работа, като особено 
внимание трябва да се обърне на обосновката. 

Зад. 7 и 8 са за екипна работа. Децата работят, 
а учителят минава и проверява записаното, като ги 
кара да четат числата.

ІІ. Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1 се решава самостоятелно. Проверката е 

фронтална. За по-добра ориентация може да се полз-
ва е-учебникът.

Останалите задачи са подходящи за домашна работа.

За ученици със затруднения: от учебника зад. 
1, 2, 3; картонът за перманентно писане сборник по 
математика.

За по-бързо справящи се ученици: от тетрадка 
№1, зад. 1 – измислят други маршрути.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 12
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знания и фор-
миране на умения

Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и 
усъвършенстват знанията и уменията за писане, че-
тене и броене на числата от 100 до 1000.

Очаквани резултати
Учениците да: 
• затвърдят знанията за наименованията на числа-

та от 100 до 1000
• затвърдят знанията си за понятията единици, де-

сетици, стотици, хиляда
• могат да четат, пишат и броят с числата от 100 

до 1000.

Методи за преподаване и учене: беседа, анализ, 
обяснение

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка, картон за перманентно писане, е-учебник, 
сборници по математика

Насоки за организиране на учебната среда

І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е за четене на числата до 1000.  
Зад. 2 е за писане и броене на числа до 1000 в прав 

и в обратен ред. Добре е първоначално да се ана-
лизира нарастваща или намаляваща е всяка редици 
и какво е правилото. Учениците работят самостоя-
телно. Проверката е фронтална. Накрая в колонка се 
записват номерата на космическите кораби.

Зад. 3 е предвидена за фронтална работа. Препо-
ръчва се децата да четат условието, за да задълбочат 
знанията си за редните единици на числата. Разсъж-
дава се по всяко твърдение и се записват имената на 
героите до съответния номер на кораба. Отг. Стид – 
240; Арл – 333; Крип – 700; Корги – 888; Теру – 710.

Решаването на зад. 4 започва с обсъждане на зна-
ковата система на извънземните. След това децата 
записват числата в тетрадката си. 

Подходящо е първият пример да се реши общо-
класно. Проверката е фронтална.

ІІ. Насоки за работа в тетрадка №1
Задачите са предвидени за работа в клас като ес-

тествено продължение на урока от учебника.
За зад. 1 учениците работят по двойки. Учителят 

помага там, където има затруднения.
Зад. 2 и зад. 3 са предвидени също за работа 

по двойки. Учениците кодират и декодират съоб-
щения.

Зад. 4 е подходяща за самостоятелна работа и 
фронтална проверка.

Зад. 5 може да остане за домашно.

За ученици със затруднения: Учениците със за-
труднения работят в двойка или група, сборник по 
математика.

За по-бързо справящи се ученици: от учебни-
ка – зад. 4, а от тетрадка №1 – зад. 1, като запишат 
повече числа, сборници по математика.

Задачи, подходящи за групова работа:  всички 
задачи в учебника и тетрадката могат да се решават 
по двойки или по групи.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 13
СРАВНЯВАНЕ НА ЧИСЛАТА 
ДО 1000

Вид на урока: за нови знания

Дидактическа цел на урока: Да се формират 
умения за сравняване на числата до 1000.

Очаквани резултати
Учениците да 
• могат да сравняват числата до 1000
• разширят знанията си за трицифрените числа
• задълбочат уменията си за изграждане 
на нарастващи и намаляващи редици от числа, 

които не са последователни в редицата на естестве-
ните числа.

Методи за преподаване и учене: беседа, 
анализ, обяснение, демонстрация

Учебно-методически ресурси: учебник, 
учебна тетрадка, приложенията в тетрадка №3 

Насоки за организиране на учебната среда

І. Насоки за работа в учебника
В зад. 1 е показан начинът за сравняване на три-

цифрени числа. Учителят може да даде още няколко 
примера на дъската, в които числата да се сравнят 
устно. 

Зад. 2 е предвидена за самостоятелна работа и 
устна проверка с обосноваване на отговора.

Зад. 3, 4 и 5 са за съставяне на нарастващи и 
намаляващи редици от числа. Учениците работят 
самостоятелно, проверката е фронтална. Учителят 
оказва помощ, където има нужда.

Зад. 6 е добре да се реши по двойки. Участниците 
в двойката анализират всеки пример и обосновават 
пред класа решението си. 

Зад.7 освен, че задълбочава уменията за сравня-
ване на числата до 1000, развива и логиката. Добре е 
да се анализира общокласно. Подходящо е учителят 
да начертае 4 вертикални отсечки с различна дължи-
на, за да имат учениците нагледна опора. След това 
анализират съответствията между дължините на от-
сечките и дадените височини. После по пътя на ло-
гиката се достига до отговора. Отг. Люси – 127 см, 
Иво – 132 см, Ема – 140 см и Тони – 145 см.

ІІ. Насоки за работа в тетрадка №1
Задачите са подходящи за домашна работа.

За ученици със затруднения: карти с числа от 
тетрадка №3, е -учебник

За по-бързо справящи се ученици: от учебни-
ка – зад. 4, а от тетрадка №1 – зад. 1, като запишат 
повече числа.

Задачи, подходящи за групова работа: учебник 
– зад. 6 и 7.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 14
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване и усъвършенства-
не на знанията и за формиране на умения

Дидактическа цел на урока: Да се задълбочат и 
затвърдят знанията за числата до 1000.

Очаквани резултати
Учениците да: 
• могат да четат, пишат и броят с числата до 1000
• могат да сравняват числата до 1000
• са осмислили връзката между позицията на ци-

фрата в числото и неговата големина
• са задълбочили знанията си за принципа на об-

разуване на редицита от естествени числа.

Методи за преподаване и учене: беседа, анализ, 
демонстрация 

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка, карти с цифри от тетрадка №3, сборници 
по математика.

Насоки за организиране на учебната среда

І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е за четене на числата до 1000 и за осмис-

ляне на връзката между число и цифра. Предвидена 
е за устна общокласна работа.

Зад. 2 е за усъвършенстване на уменията за срав-
няване на числа. Решава се самостоятелно. Провер-
ката е фронтална.

Зад. 3 проверява уменията за писане на числата 
до 1000 и знанията за връзката между позицията на 
цифрата в числото и неговата големина. Учениците 
работят самостоятелно. Проверката е фронтална.

Зад. 4 проверява знанията за съставяне на число-
ви редици с числата до 1000. Учениците работят са-
мостоятелно. Проверката е фронтална.

Зад. 5 е за задълбочаване на знанията за принци-
па на образуване на редицата на естествените числа. 
Добре е да се работи общокласно.

Зад. 6 е предвидена за работа по двойки. Уче-
ниците работят самостоятелно, проверката е фрон-
тална.

Зад. 7 е задача за кодиране и декодиране на числа, 
записани с думи и с цифри.

Отг. а) egg – 899; cat – 127; ten – 784;
б) 586 – red; 637 – dot; 626 – dad.

ІІ. Насоки за работа в тетрадка №1
Задачите са подходящи за домашна работа.

За ученици със затруднения: Работи се с при-
ложенията от тетрадка №3, сборник по математика.

За по-бързо справящи се ученици: Да съставят 
сами числови редици и да ги предложат на класа за 
подреждане, сборници по математика.

Задачи, подходящи за групова работа: учебник 
– зад. 6 и 7.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 15
ПРАВА ЛИНИЯ, КРИВА 
ЛИНИЯ, ЛЪЧ

Вид на урока: за нови знания

Дидактическа цел на урока: Да се запознаят 
с геометричните фигури права линия, крива линия 
и лъч.

Очаквани резултати
Учениците да: 
• изградят представа за геометричните фигури 

права линия, крива линия и лъч
• знаят елементите на лъча – начало и посока
• изградят умения за чертане, обозначаване и име-

нуване на геометричната фигура лъч.

Методи за преподаване и учене: беседа, анализ, 
обяснение

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка, е-учебник, картон за перманентно писане, 
сборници по математика

Насоки за организиране на учебната среда

І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 припомня видовете геометрични фигури, 

изучени в предходните класове.
Добре е да се припомни, че страните на фигурите 

са отсечки. 
Зад. 2 въвежда представа за права и крива линия 

на основата на сравнение. За да затвърдят знанието, 
учениците могат да чертаят върху картона за перма-
нентно писане прави и криви линии.

Зад. 3 запознава с геометричната фигура лъч, с 
нейните елементи, с начина на именуване и с чете-
не на наименованието. Задачата може да продължи с 
чертане на лъчи върху картона за перманентно писа-
не или в тетрадката. Първоначално може да се чер-
тае само лъч със зададена посока – наляво, надясно, 
нагоре и надолу. Ако учениците вече знаят посоките 
на света, може да ги използват.

След това именуват лъчите и ги четат.
Зад. 4 е за затвърдяване на уменията за именува-

не и четене на лъчите.
Добре е, преди да се премине към самостоятел-

ното решаване на зад. 5 и към устната проверка, да 
се обърне внимание на приликите и разликите между 
права, отсечка и лъч. Отг. 2.

Зад. 6 е предвидена за чертане в тетрадката. Учи-
телят може да предложи на отделни ученици да де-
монстрират всяка стъпка от задачата на дъската. 

ІІ. Насоки за работа в тетрадка №1
Задачите са подходящи за домашна работа, но мо-

гат да се решават и в клас, ако остане време.

 За ученици със затруднения: картон за перма-
нентно писане, сборник по математика

За по-бързо справящи се ученици: тетрадка №1 
– зад. 1, 4, сборници по математика.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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УРОК 16
СЪСТАВ НА 
ТРИЦИФРЕНИТЕ ЧИСЛА

Вид на урока: за нови знания 

Дидактическа цел на урока: Да се формират 
умения за представяне на числата до 1000 като сбор 
от редните им единици.

Очаквани резултати
Учениците да: 
• могат да представят числата до 1000 като сбор 

от редните им единици
• са задълбочили уменията си да четене, писане и 

сравняване на числата до 1000
• са задълбочили знанията си за състава на естест-

вените числа.

Методи за преподаване и учене: беседа, анализ, 
обяснение

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка, е-учебник, сборници по математика

Насоки за организиране на учебната среда

І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 и зад. 2 проверяват уменията за представя-

не на числата от 21 до 100 като сбор от редните им 
единици и на тази основа се въвеждат знанията за 
състава на трицифрените числа. След това се комен-
тират изображенията в полето за нови знания. Учи-
телят може да провери разбирането с няколко устни 
примера: Кое е числото, което има 6 стот., 8 дес. и 3 
ед.? или Колко десетици има 541?

Зад. 3 и зад. 4 са за приложение на новите зна-
ния. Учениците работят самостоятелно проверката е 
фронтална. 

Зад. 5 упражнява уменията за сравняване на три-
цифрени числа и за представянето им като сбор от 
редните им единици. По нея се работи самостоя-
телно. Проверката е индивидуална.

Зад. 6 затвърдява знанията за състава на числата 
до 1000. Задачата е предвидена за устна общокласна 
работа.

Зад. 7 е подходяща за самостоятелна работа и за 
индивидуална проверка.

ІІ. Насоки за работа в тетрадка №1
Задачите са подходящи за домашна работа.

За ученици със затруднения: бодливото сме-
тало на картона за перманентно писане, сборник по 
математика.

За по-бързо справящи се ученици: учебник – 
зад.7 да измислят свой вариант на задачата, сборни-
ци по математика. 

Използване на електронни ресурси: е-учебник.



47

Урок 17 
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ 
БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ

Вид на урока: за нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Да се формират у 

учениците знания за алгоритмите на събиране и из-
важдане на числата до 1000 без преминаване.

Очаквани резултати
Учениците да:
• се запознаят с алгоритъма на събиране на числа-

та до 1000 без преминаване
• усъвършенстват знанията и уменията си за ра-

бота с числови изрази и ред на действията
• усъвършенстват уменията си за решаване на 

текстови задачи
• усъвършенстват уменията си за намиране оби-

колка на правоъгълник
• актуализират знанията си за намиране на неиз-

вестно събираемо.

Методи на преподаване и учене: наблюдение, 
сравнение, аналогия.

 
Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 

тетрадка №1, тетрадка за работа в клас, учебна те-
традка №3, сборници по математика

Насоки за организиране на учебната среда 

І. Насоки за работа в учебника
Със зад. 1 се актуализират знанията за събиране 

на стотици със стотици и стотици с десетици.
Със зад. 2 се въвеждат новите знания – събиране-

то и изваждането са представени като сбор и разлика 
на стотици. 

Зад. 3 е текстова  задача за намиране на сбор и 
разлика  на стотици и десетици чрез именувани чис-
ла. Представя новите знания. Важно е да се напомни 
на учениците правилото при изваждане – изваждаме 
десетиците, преписваме стотиците.

Зад. 4 е предназначена за начално затвърдява на  
новите знания.

Зад. 5 е текстова задача и с нея се въвежда тре-
тия вид сбор и разлика на трицифрено с двуцифрено 
число. 

Зад. 5 е за начално затвърдяване на новите знания 
за намиране на сбор и разлика на трицифрено с дву-
цифрено число.

ІІ. Насоки за работа в тетрадка №1
Със зад. 1 се усъвършенстват уменията на учени-

ците за събиране и изваждане до 1000 без премина-
ване. Подходяща е за домашна работа.

Зад. 2 е от типа „Верижка“. При вярно решениесе 
получава, че Галя ще стигне до училище за 5 мин. 
Подходяща е за урочна работа със състезателен ха-
рактер.

Зад. 3. Намиране на неизвестно събираемо от 
вида математическа диктовка. Подходяща е за до-
машна работа.

Зад. 4. Намиране обиколка на правоъгълник.
Подходяща е за домашна работа.
При решаване на зад. 5 учениците трябва да поста-

вят „тикче“ на вярно решените задачи. Коментират се 
допуснатите грешки. Подходяща е за урочна работа. 

Зад. 6 е за затвърдяване на знанията и усъвър-
шенстване на уменията за решаване на числови из-
рази. Междупредметна връзка с Човекът и природа-
та“ – опазване на околната среда.  Подходяща е за 
урочна работа.

За ученици със затруднения: работа с матери-
али от тетрадка №3 и е-учебник, сборник по матема-
тика.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 6 от 
тетрадка №1. 

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 18
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ 
БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ

Вид на урока: за нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Да се усвои от уче-

ниците  събиране и изваждане на трицифрени с ед-
ноцифрени, на трицифрени с двуцифрени числа без 
преминаване.

Очаквани резултати
Учениците да:
• се запознаят с алгоритмите за събиране без пре-

минаване
• усъвършенстват знанията и уменията си за ра-

бота с числови изрази и ред на действията
• актуализират знанията си за намиране на оби-

колка на триъгълник  и на  четириъгълник  по дадени 
дължини на страните

• усъвършенстват знанията си за решаване на тек-
стови задачи.

Методи на преподаване и учене: наблюдение, 
сравнение, аналогия.

 
Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 

тетрадка №1, тетрадка за работа в клас, сборници по 
математика. 

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Със зад. 1 се актуализират знанията за числата 

като сбор от стотици, единици и десетици. 
Със зад. 2 се въвежда новото знание – събиране 

от вида 500+8, представено чрез сбор на стотици с 
единици, и се припомня връзката между действията 
събиране и изваждане.

Със зад. 3 се  цели начално затвърдяване на нови-
те алгоритми при намиране на сбор и разлика.

Зад. 4 е текстова задача и с нея се въвеждат нови-
те знания – изваждане от вида 394 – 94. Акцентира се 
на правилното записване на числата при вертикален 
запис.

Зад. 5 и 6 служат за начално затвърдяване на но-
вите алгоритми при намиране на сбор и разлика на 
едноцифрени и трицифрени числа, на двуцифрени и 
трицифрени числа и на трицифрени и трицифрени 
числа без преминаване. Учениците решават приме-
рите  в тетрадките си. 

Зад. 7 и 8 са предназначени за затвърдяване на 
знания, представени чрез текстови задачи. 

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1. Усъвършенстват се уменията на ученици-

те за събиране и изваждане без преминаване. Подхо-
дяща е за домашна работа.

Зад. 2 включва примери с четирите аритметични 
действия според текущото учебно съдържание. Ак-
туализират се знания за работа с числови изрази и 
ред на действията. Подходяща е за домашна работа. 

Зад. 3 и 4 са за актуализиране на знанията за на-
миране на обиколка на триъгълник. Учениците тряб-
ва да оградят верния отговор. 

В зад. 5 учениците проверяват чрез действие съ-
биране магически ли е квадратът. Задачата е подхо-
дяща за домашна работа.

Зад. 6 е текстова задача – сбор на три числа. Зада-
чата е подходяща за домашна работа.

За ученици със затруднения: работа с матери-
али от тетрадка №3 и е-учебник, сборник по матема-
тика.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 19
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за  затвърдяване на знанията и за 
формиране на умения

 
Дидактическа цел на урока: Да се затвърди ал-

горитъмът за събиране без преминаване.

Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят писмения алгоритъм за събиране на 

едноцифрено число с трицифрено число, двуци-
френо число с трицифрено число и на трицифрено 
число с трицифрено число без преминаване

• затвърдят знанията си за записване и решаване 
на числови изрази и за ред на действията

• затвърдят знанията си за намиране на неизвест-
но събираемо

• затвърдят знанията си за намиране обиколка на 
триъгълник

• усъвършенстват уменията си при работа с тек-
стови задачи с именувани числа

• се запознаят с пътна карта, ориентиране по кар-
та, решаване и съставяне на текстови задачи, свърза-
ни с намиране и сравняване на разстояния по марш-
рути между градове в България.

Методи на преподаване и учене: сравнение, 
аналогия, анализиране, синтезиране.

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка №1, тетрадка за работа в клас, сборници по 
математика.

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Със зад. 1 се затвърдяват знанията за събиране 

на едноцифрени, двуцифрени и трицифрени числа с 
трицифрени числа без преминаване. 

Зад. 2 е от типа математическа диктовка. По пре-
ценка учителят може да разработи колективно с кла-
са една от подточките, да запише израза и да остави 
пресмятанията на учениците.

Зад. 3 е за намиране на неизвестно събираемо. Уче-
ниците работят самостоятелно. Фронтална проверка.

Зад. 4 е за намиране на обиколка на триъгълник. 
Учениците работят самостоятелно. Необходим е ко-
ментар на решението на всяка подточка.

Със зад. 5 се усъвършенстват уменията на учени-
ците за работа с текстови задачи. Включва затвър-
дяване на сбор на три събираеми и сравняване на 
именувани числа.

Зад. 6 Чрез решаване на примерите от събиране 
и изваждане с пропуснати цифри  учениците затвър-
дяват и усъвършенстват знанията си за събиране и 
изваждане до 1000 без преминаване.

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Със зад. 1 се затвърдяват събиране и изважда-

не без преминаване. Учениците пресмятат устно и 
свързват примерите с верните отговори. Задачата е 
подходяща за урочна и за домашна работа.

В зад. 2 се решават числови изрази, включващи 
четирите аритметични действия, Актуализират се 
знания от таблично умножение и деление. Следи се 
за спазване реда за извършване на аритметичните 
действия според наличие или отсъствие на малки 
скоби. Учениците записват в таблицата съответната 
буква. При вярно решение на изразите се получава 
думата ВИТАМИНИ. Интегриране на обучението 
по математика с обучението по Човекът и природа-
та. Подходяща е за домашна работа.

Зад. 3. Актуализиране на знания за намиране на 
обиколка на различни видове триъгълници Подходя-
ща е за домашна работа.

Зад. 4. Откриване на грешки и редактиране.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3 и е-учебник, сборници по математика.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 20 
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ 
БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ

Вид на урока: за нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Да се усвои от уче-

ниците  събиране и изваждане на трицифрени с ед-
ноцифрени, на трицифрени с двуцифрени числа без 
преминаване.

Очаквани резултати
Учениците да:
• се запознаят с алгоритмите за събиране без пре-

минаване
• усъвършенстват знанията и уменията си за ра-

бота с числови изрази и ред на действията
• усъвършенстват знанията и уменията си за на-

миране на неизвестно умаляемо
• актуализират знанията си за намиране на оби-

колка на  четириъгълник
• усъвършенстват знанията си за решаване на тек-

стови задачи.

Методи на преподаване и учене: наблюдение, 
сравнение, аналогия.

 
Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 

тетрадка №1, тетрадка за работа в клас, сборници по 
математика. 

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е предвидена за устно смятане и за подго-

товка за новите знания. 
С текстовата зад. 2 се въвежда новото знание – 

събиране от вида 263 + 415. Събираемите са пред-
ставени като сбор от стотици, десетици и единици. 
Да се обърне внимание на алгоритъма за събиране и 
на правилното подреждане на цифрите при вертика-
лен запис.

С текстова зад. 3 се въвеждат новите знания – из-
важдане от вида 759 – 324. Акцентира се на правил-
ното записване на числата при вертикален запис. Да 
се обърне внимание на алгоритъма на изваждане и на 
правилното подреждане на цифрите при вертикален 
запис.

Със зад. 4 се  цели начално затвърдяване на нови-
те алгоритми за намиране на сбор и разлика.

Зад. 5 е за намиране на неизвестно събираемо и е 
от вида математическа диктовка.

Зад. 6 е от типа математическа диктовка. Учени-
ците решават примерите в тетрадките си. 

Зад. 7 Затвърдяване на знанията за намиране на 
обиколка на правоъгълник – съставна текстова задача. 

II. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1 е за затвърдяване на  събиране и изваждане 

до 1000 без преминаване. Подходяща е за домашна 
работа.

Зад. 2. Намиране обиколка на правоъгълник.
Подходяща е за домашна работа. 
Зад. 3. Затвърдяване на знанията за намиране на 

неизвестно събираемо. Задачата е подходяща за до-
машна работа.

Зад. 4 е съставна текстова задача. По преценка на 
учителя може да се даде за домашна работа.

Зад. 5. Числова редица – открива се правилото 
(+101) и се допълва редицата. 

За ученици със затруднения: работа с матери-
али от учебна тетрадка №3 и е-учебник, Сборник по 
математика.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 21
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знанията и за 
формиране на умения

Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят зна-
нията и да се усъвършенстват уменията  за събиране 
и изваждане на числата до 1000 без преминаване.

Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят знанията  си за събиране и изваждане 

на числата до 1000 без преминаване
• затвърдят знанията си за сбор на три и четири 

събираеми
• усъвършенстват знанията и уменията си за ра-

бота с числови изрази и за ред на действията
• усъвършенстват уменията си за решаване на 

съставни текстови задачи.

Методи на преподаване и учене: наблюдение, 
сравнение, аналогия.

 
Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 

тетрадка №1, тетрадка за работа в клас, сборници по 
математика

Насоки за организиране на учебната среда

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е за устно пресмятане на сбор и разлика. 
Зад. 2. Сбор на три и четири събираеми. Учени-

ците записват задачите в работната си тетрадка с 
вертикален запис, както е показано на модела. Да се 
обърне внимание на учениците за правилното под-
реждане на единици, десетици и стотици при верти-
кален запис.

Зад. 3 е текстова задача. Коментира се решение-
то. Учениците се насърчават да запишат решението 
и с числов израз. 

Зад. 4 е за решаване на числови изрази. Усъвър-
шенстват се знанията и уменията за работа с числови 
изрази и за ред на действията. 

Зад. 5 е текстова от типа „Рачешки задачи“. Уче-
ниците си припомнят начина за решаване на този вид 
задачи.  Работят самостоятелно в работните си те-
традки. Фронтална проверка.

Зад. 6. Текстова задача. По преценка на учителя, 
задачата може да се реши устно. 

Зад. 7. По преценка на учителя може да се комен-
тира решението ѝ или да се даде за самостоятелна 
работа. Учениците се насърчават да запишат реше-
нието и с числов израз.

Зад. 8. Геометрични фигури: триъгълници – 12, 
правоъгълници – 3.

Зад. 9 е от типа числова редица. Учениците от-
криват кое е правилото и записват следващите числа 
в редицата.

а) + 101; числата са: 476, 577, 678, 779;
б) – 111; числата са: 565, 454, 343, 232.
Зад. 8 и 9 са подходящи за колективна работа.

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1. Сбор на  три събираеми. 
Зад. 2. Съставна текстова задача. 
Зад. 3. Затвърдяване на сбор и разлика до 1000 

без преминаване. Учениците оцветяват в показаните 
цветове еднаквите сборове и разлики.

Зад. 4. Числов израз с отбелязване на верния от-
говор.

Зад. 5 е предвидена за затвърдяване на знанията 
за пресмятане на числови изрази.

Задачите са подходящи за домашна работа.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.
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Урок 22
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знанията и за 
формиране на умения

 
Дидактическа цел на урока: 
Да се затвърдят знанията и да се усъвършенст-

ват уменията  за събиране и изваждане на числата до 
1000 без преминаване.

Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят знанията  си за събиране и изваждане 

на числата до 1000 без преминаване
• затвърдят знанията си за сбор на три и четири 

събираеми
• усъвършенстват знанията и уменията си за ра-

бота с числови изрази и ред на действията
• усъвършенстват уменията си за решаване на 

съставни текстови задачи
• актуализират знанията си за намиране на неиз-

вестно събираемо.

Методи на преподаване и учене: наблюдение, 
сравнение, аналогия.

 
Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 

тетрадка №1, тетрадка за работа в клас, учебна те-
традка №3, сборници по математика

Насоки за организиране на учебната среда

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 може да бъде представена като състезател-

на задача. Учениците пресмятат устно и сравняват 
трите сбора. 

В зад. 2 учениците пресмятат числови изрази и 
затвърдяват знанията си за ред на действията. При-
мерите могат да бъдат разделени на три групи. Уче-
ниците работят самостоятелно. Фронтална проверка.

Зад. 3. Учителят решава един  или повече при-
мери, като показва последователността в етапите на 
решаване. 

Зад. 4. Решаване на числови изрази. Учениците 
работят самостоятелно. Фронтална проверка.

Зад. 5. Намиране обиколка на геометрични фигу-
ри. Учениците работят самостоятелно в работните 
тетрадки. 

Фронтална проверка.
Зад. 6. Учениците трябва да открият четирите 

числа, чийто сбор е 350, и да ги запишат в работната 
тетрадката.

Задачата е  подходяща за колективна работа. 

Числата от първата група са: 
150+100+46+54=350; 
от втората група са: 15+25+210+100=350;
от третата са:
60+40+100+50=350.

II. Насоки за работа  в  тетрадка №1
Зад. 1. Затвърдяване на сбор и разлика до 1000 

без преминаване
Зад. 2. Пресмятане на числови изрази от вида ма-

тематическа  диктовка.
Зад. 3. Намиране на неизвестно събираемо.  
Задачите са подходящи за домашна работа.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас

За ученици със затруднения: работа с мате-
риали от тетрадка №3 и е-учебник, сборник по ма-
тематика.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 23
НЕИЗВЕСКТНО УМАЛЯЕМО

Вид на урока: за нови знания

Дидактическа цел на урока: Да се формират 
знания за намиране на  неизвестно умаляемо.  

Очаквани резултати
Учениците да:
• формират знания за намиране на  неизвестно 

умаляемо и извършване на проверка
• актуализират и разширят знанията си за зависи-

мостите между компонентите и резултата при съби-
ране и изваждане

• усвоят алгоритъма за намиране на неизвестно 
умаляемо

• формират знания и умения за решаване на тексто-
ви задачи чрез въвеждане на неизвестен компонент

• затвърдят знанията си за разпознаване, открива-
не и преброяване на геометрични фигури.

Методи на преподаване и учене: устно смятане, 
затвърдяване, сравняване, анализ.

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка №1, тетрадка за работа в клас, сборници по 
математика.

Насоки за организиране на учебната среда

I. Насоки за работа в учебника
Примерите в зад. 1 представят връзката между 

компонентите на действията събиране и изваждане. 
Препоръчително е да се направи анализ.  Задачата е 
предвидена за подготовка на новите знания.

Зад. 2 е текстова задача и представя новите зна-
ния. Прави се анализ на модела, даден в учебника. 
Извежда се алгоритъмът за намиране на неизвестно-
то умаляемо. 

Зад. 3 е за затвърдяване на новите знания – на-
миране на неизвестното число. Важна опора при ре-
шението на задачата е примерът от зад. 2. Учените 
изказват правилото. Показва се алгоритъмът за на-
миране на неизвестно число. Няколко примера може 
да бъдат решени от учителя на дъската, а останалите 
да се дадат за самостоятелна работа. Прави се фрон-
тална проверка.

Зад. 4 е предвидена за колективна работа. Прави 
се анализ на задачата и се записва решението с неиз-
вестен компонент.

Зад. 5 е текстова задача, подходяща за намиране 
на неизвестен компонент. По преценка на учителя 
може да се даде за самостоятелна работа.  

Зад. 6.  Намиране на неизвестно число. При не-
обходимост се прави анализ, записва се и учениците 
самостоятелно решават в работната тетрадка. При 
зад. 6 учениците съпоставят текста с онагледения 
картинен материал към задачата. 

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Задачите са подходящи за домашна работа.
Целта на зад. 1 е затвърдяване алгоритъма за на-

миране на неизвестно умаляемо.
Със зад. 2, 3 и 4 се затвърдяват новите знания. Те 

са текстови задачи с неизвестен компонент.
Зад. 5. Разпознаване, откриване и преброяване 

на геометрични фигури. Задачата може да се даде на 
учениците, които се справят по-бързо, за групова ра-
бота или за домашна работа.

Отг. а) триъгълниците са 12; б) квадратите 15.

За ученици със затруднения: работа с матери-
али от тетрадка №3 и е-учебник, сборници по мате-
матика.

За по-бързо справящи се ученици: зад. 5. от 
учебната тетрадка, Сборник по математика и „Пъс-
тра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5. 
от учебна тетрадка №1.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 24
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за упражнение

Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят 
знанията за намиране на  неизвестно събираемо.  

Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят знанията си за намиране на  неизвест-

но умаляемо
• актуализират знанията си за намиране на сбор, 

разлика и откриване на липсващ компонент в таблица
• затвърдят знанията си за решаване на числови 

изрази
• усъвършенстват и разширят знанията си за ре-

шаване на текстови задачи чрез въвеждане на неиз-
вестен компонент

• затвърдят и усъвършенстват знанията си за на-
миране на обиколка на геометрични фигури.

Методи на преподаване и учене: устно смятане, 
затвърдяване, сравняване, анализ.

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка №1, сборници по математика

Насоки за организиране на учебната среда

I. Насоки за работа в учебника
Примерите в зад. 1 представят връзката между 

компонентите на действията събиране и изваждане. 
Учениците пресмятат устно, след което се анализира 
връзката между резултатите на всеки два от приме-
рите и така се стига до правилото за намиране на не-
известно умаляемо.  

Зад. 2 е за намиране на неизвестно умаляемо. 
Учениците я решават самостоятелно в работната си 
тетрадка. Примерите могат да бъдат разделени на 
две групи.  Фронтална проверка.

Зад. 3. Текстова задача с неизвестен компонент. 
Предвидена е за самостоятелна работа. Фронтална 
проверка.

Зад. 4. Числовите изрази могат да се разделят 
на две групи. Първият и вторият ред са еднотипни. 
Предвидена е за самостоятелна работа. Фронтална 
проверка.

Зад. 5 е предвидена за устно смятане. Затвърдя-
ват се знанията за намиране на неизвестно събирае-
мо и неизвестно умаляемо.

Зад. 6. Намиране обиколка на фигура, която е 
част от правоъгълник. След прочит на текста и ана-
лиз на чертежа, учителят трябва да насочи учениците 

към намиране дължините на страните без размери, 
след което да демонстрира с правоъгълен лист как от 
големия правоъгълник може да се премахне малкият 
правоъгълник, за да се намери обиколката на оцвете-
ната фигура.

Зад. 7 и 8 са текстови задачи с въвеждане на неиз-
вестен компонент. 

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1 е за затвърдяване на  действията събиране 

и изваждане до 1000 без преминаване. Подходяща е 
за домашна работа.

Зад. 2 е текстова задача и се решава с намиране 
на неизвестно събираемо. Подходяща е за домашна 
работа.

Числовите изрази в зад. 3 са подходящи за до-
машна работа.

По преценка на учителя зад. 4 може да се даде за 
колективна работа или за домашна работа.

За ученици със затруднения: индивидуална ра-
бота, сборници по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: зад. 7 и 8 от 
учебника; Сборник по математика и „Пъстра матема-
тика“ за 3. клас.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 25
ЪГЪЛ. ВИДОВЕ ЪГЛИ

Вид на урока: за нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Да се усвоят зна-

ния за ъгъл и видове ъгли. 

Очаквани резултати
Учениците да:
• усвоят понятията ъгъл, прав, остър и тъп ъгъл
• формират умения за откриване на различни ви-

дове ъгли
• формират умения за определяне вида на ъглите
• формират умения за използване на чертожен 

триъгълник при определяне на вида на ъглите.

Методи на преподаване и учене: наблюдение, 
сравнение, аналогия, анализиране, синтезиране. 

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка №1, работна тетрадка, правоъгълен триъ-
гълник, сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
В зад. 1 учениците откриват и назовават различните 

геометрични фигури. Актуализират се знанията за лъч, 
който е основен елемент от ъгъла. Посочват се различ-
ни предмети от заобикалящата среда, в които могат да 
се видят ъгли.   Дава се определение за ъгъл –  два лъча 
с общо начало. Работи се в полето за нови знания, като 
задачата на учениците е да прочетат името на ъгъла, да 
назоват двата лъча, които образуват ъгъла, да назова-
ват елементите на ъгъла – връх, рамене. Да се обърне 
внимание, че буквата, която стои до върха на ъгъла, се 
пише винаги в средата на неговото име.

Въвеждането на понятието прав ъгъл може да се 
улесни, като се насочи вниманието на учениците към 
ъглите на чина, бюрото, дъската, вратата и др. Раз-
глежда се моделът в учебника, като се съпоставя с 
правия ъгъл от правоъгълния триъгълник. Четат се 
имената на ъглите. След това се въвеждат и другите 
два вида ъгли. 

След въвеждането на новите знания за ъгъл и ви-
дове ъгли, препоръчваме да се продължи със зад. 1 
от учебната тетрадка. Необходимо е всяко дете да 
разполага с лист хартия и да извършва показаните 
действие заедно с учителя.

Зад. 2 от учебника е предвидена за затвърдяване 
не новото знание. Учениците разглеждат различните 
ъгли, които се образуват от стрелките на часовника.

Зад. 3 също е за затвърдяване на новите знания. 

Учениците определят вида на ъгъла при определена 
позиция на часовниковите стрелки.

Зад. 4 е предвидена за определяне на прав ъгъл в 
геометрична фигура с помощта на правоъгълен три-
ъгълник. 

Зад. 5 – за определяне вида на ъглите  в мрежа, 
без чертожен триъгълник.

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1 е добре да се реши след въвеждане на нови-

те знания за видове ъгли. 
Зад. 2. Определяне вида на ъглите. Подходяща е 

за домашна работа.
Зад. 3 е за определяне вида на ъглите, които обра-

зуват стрелките на часовника. Задачата е подходяща 
за домашна работа.

За ученици със затруднения: работа с е-учебник, 
сборник по математика.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 4 
от учебника. 

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 26
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знанията и за 
формиране на умения

Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят 
знанията за ъгъл и видове ъгли.

Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят понятията ъгъл, прав, остър и тъп ъгъл
• затвърдят и усъвършенстват уменията си за от-

криване на различни видове ъгли
• затвърдят и усъвършенстват уменията си за оп-

ределяне вида на ъглите
• развият и усъвършенстват  уменията си за чер-

таене на ъгли в квадратна мрежа
• затвърдят и усъвършенстват знанията и умени-

ята си за намиране на неизвестно събираемо и неиз-
вестно умаляемо

• затвърдят и усъвършенстват знанията и умения-
та си за пресмятане на числови изрази.

Методи на преподаване и учене: наблюдение, 
сравнение, аналогия, анализиране, синтезиране. 

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка №1, работна тетрадка, чертожен триъгъл-
ник, цветни моливи, сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е за затвърдяване на знанията за видове 

ъгли. Учениците откриват и преброяват видовете 
ъгли. 

Отг. а) прави ъгли – 4; б) остри ъгли – 9; в) тъпи 
ъгли – 2.

Със зад. 2 се затвърдява се новото знание. Уче-
ниците разглеждат различните ъгли и определят вида 
на оцветените ъгли. 

Със зад. 3 се затвърдяват знанията за решаване 
на числови изрази. Задачата е подходяща за домашна 
работа.

Зад. 4. Текстова задача, решава се с въвеждане на 
на неизвестен компонент. 

Зад. 5 е от типа математическа диктовка. Учени-
ците записват и пресмятат числов израз. Зад. 6 е за 
определяне вида на ъгли  в група от фигури.

В зад. 7 се поддържат знанията за намиране на 
сбор на именувани числа. Може да се постави задача 
на учениците да определят без чертожен триъгълник 
ъглите, които се получават при отсечките.

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1 е подходяща за урочна работа. Първо уче-

ниците определят кои точки да свържат, за да се по-
лучат съответните ъгли, а след това чертаят в ква-
дратната мрежа. Втората част от задачата е за запис-
ване наименованията на ъглите.

Подходящо да се реши след зад. 2 от учебника.
Зад. 2. Учениците оцветяват еднаквите по вид 

ъгли с определен цвят и записват броя на посочените 
ъгли. Подходяща е за домашна работа.

Зад. 3 е упражнение за намиране на неизвестно 
число. С нея се поддържат знания от предишни уро-
ци. Задачата е подходяща за домашна работа.

За ученици със затруднения: работа с е-учебник, 
сборник по математика.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 6  
от учебника. 

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 27
КИЛОМЕТЪР

Вид на урока: за нови знания

Дидактическа цел на урока: Да се запознаят с 
мерната единица за дължина – километър (км).

Очаквани резултати
Учениците да:
• формират представа  за мерната единица за дъл-

жина – километър, и за връзката между километър и 
метър; да се запознаят с означението за километър (км) 

• се запознаят с пътните знаци, обозначаващи 
разстояния

• формират представа за далечни разстояния
• актуализират знанията си за видове ъгли.

Методи на преподаване и учене: сравнение, 
аналогия, анализиране, синтезиране

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка №1, тетрадка за работа в клас, сборници по 
математика.

Насоки за организиране на учебната среда

I. Насоки за работа в учебника
С кратка беседа – разговор може да се въведе 

мерната единица километър. Коментират се пътните 
знаци.

Зад. 1. Чрез картата на България и отбелязаните 
градове и разстояния се цели формиране на предста-
ва за близки и далечни разстояния, умение за срав-
няване на разстояния, както и да се упражнява съби-
ране до 1000. Тук учителят може да  зададе и други 
въпроси – Колко километра е дълъг пътят от Варна 
през София до Пловдив? и т.н. 

Зад. 2. Пресмятане на разстояние по дадени 
маршрути. Затвърдяване на новите знания за кило-
метър, усъвършенстване на умението за събиране на 
трицифрени числа.

Зад. 3 е предвидена за интуитивно определяне на 
разстояния. Тук може да се дадат различни примери, 
включващи познати на учениците разстояния.

Зад. 4 е подходяща за затвърдяване знанията на 
учениците за видове триъгълници. Целта е да се под-
държат геометричните знания.

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1 е подходяща за актуализиране и затвърдя-

ване на знанията за мерни единици за дължина – ми-
лиметър, сантиметър, дециметър и метър, както и за 

затвърдяване на знанията за връзката между изуче-
ните мерни единици за дължина.

Със зад. 2 се усъвършенстват уменията за опре-
деляне дължина на предмет без чертожни инстру-
менти.

Зад. 3 и зад. 4 се затвърдява представата за мер-
ната единица за дължина километър, за разстояния 
и дължини, измерени в километри. С всяка от тези 
задачи се осъществява междупредметна връзка с чо-
векът и обществото.

Задачите са подходящи за домашна работа.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 3 
от учебника.

За ученици със затруднения: е-учебник.
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Урок 28
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за нови знания

Дидактическа цел на урока: Да се запознаят с 
мерната единица за дължина – милиметър (мм)

Очаквани резултати
Учениците да:
• формират представа  за мерната единица за дъл-

жина милиметър и за връзката между милиметър, 
сантиметър, дециметър и метър; да се запознаят с 
означението за милиметър (мм)

• развият и усъвършенстват уменията си за из-
мерване на отсечки

• формират умения сравняване на дължини
• актуализират и затвърдят знанията си за намира-

не обиколка на триъгълник и квадрат.

Методи на преподаване и учене: сравнение, 
аналогия, анализиране, синтезиране

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка №1, тетрадка за работа в клас, чертожна ли-
ния, сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда

I. Насоки за работа в учебника
С кратка беседа разговор може да се въведе 

мерната единица – милиметър. Учениците посоч-
ват предмети от заобикалящата ги среда (гумичка, 
етикет на тетрадка, кламер, копче и др.). Сравняват 
мерните единици, с които биха ги измерили. Комен-
тират връзката мeжду различните мерни единици за 
дължина.

Зад. 1 е за първоначално затвърдяване на новите 
знания за връзката между мерните единици за дъл-
жина. 

Със зад. 2 се цели да се усъвършенстват умения-
та на учениците за прецизно измерване.

Зад. 3 е подходяща за усъвършенстване на умени-
ята за измерване на дължини и за намиране сбор на 
именувани числа.

Зад. 4 е за усъвършенстване на уменията за из-
мерване и за намиране обиколка на триъгълник и 
квадрат, като се използва новата мерни единици.

Зад. 5 е за затвърдяване на знанията за сравнява-
не на мерните единици за дължина.

Зад. 6 е за затвърдяване на знания за равенство на 
отсечки, измерени с различни мерни единици, напри-
мер 10 дм = 1000 мм

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1 Актуализиране и затвърдяване на знанията 

за мерни единици за дължина – милиметър, санти-
метър, дециметър и метър, и за връзката между тях.

Зад. 2 предлага примери за усъвършенстване на 
знанията за превръщане на мерни единици в ми-
лиметри.

Зад. 3 е за затвърдяване на знанията за изразява-
не на милиметри чрез сантиметри и милиметри.

Зад. 4 и 5 са за усъвършенстване на уменията за 
измерване на дължини в милиметри и за намиране 
обиколки на геометрични фигури.

Задачите са подходящи за домашна работа.
По преценка на учителя част от последните две 

задачи могат да се решат и в часа.

За ученици със затруднения: Сборник по мате-
матика за 3. клас и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика за 3. клас и сборник „Пъстра математи-
ка“ – 3. клас

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 6 
от учебника.
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Урок 29
СЪСТАВНА ТЕКСТОВА 
ЗАДАЧА С ТРИ 
ПРЕСМЯТАНИЯ. 
ОНАГЛЕДЯВАНЕ

Вид на урока: за нови знания

Дидактическа цел на урока: Да се  формират 
знания и умения за решаване на съставна текстова 
задача  с три пресмятания.

Очаквани резултати
Учениците да:
• формират знания и умения за решаване на със-

тавна текстова задача с три пресмятания
• актуализират знанията си за решаване на раз-

лични видове текстови задачи
• затвърдят и разширят знанията си за съкратен 

запис на текстова задача.

Методи на преподаване и учене: анализ, извод.

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка №1, тетрадка за работа в клас, сборници по 
математика.

Насоки за организиране на учебната среда

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е съставна текстова задача с три пресмята-

ния. Съкратеният запис е представен с чертеж. 
След прочита и анализа на задачата вниманието 

на учениците се насочва към въпросите, подпомага-
щи решението на задачата.

Зад. 2 също е съставна текстова задача.. След 
прочита на текста се прави сравняване между  зад. 
2 и зад. 1 по отношение на аритметичните действия, 
с които се решават задачите. Да се обърне внимание 
на решаването на задачата   с числов израз

Зад. 3 също е съставна текстова задача с три пре-
смятания.  Прави се анализ и съкратен запис. Ко-
ментира се последователността при решаването на 
задачата. 

Зад. 4. След прочита и анализа на задачата, се об-
съжда съкратеният запис и се записва в работната 
тетрадка. След това се коментира 

решението на задачата и учениците го записват в 
тетрадките си.

Зад. 5. Съставна текстова задачата, която е под-
ходяща за домашна работа.

II. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. Съставна текстова задача. Решаването на 

задачата може да се даде за домашна работа. 
Зад. 2. Задачата е подходяща за домашна работа, 
Зад. 3. След прочита и анализа на задачата се ко-

ментира последователността от действията до нами-
ране на отговора.  Задачата е предвидена за урочна 
работа.

За ученици със затруднения: е-учебник, сбор-
ник по математика.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 3 от 
тетрадка №1.
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Урок 30
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знанията и 
формиране на умения

Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят 
знания и умения за събиране и изваждане до 1000 
без преминаване.

Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят и  знанията и уменията си за събиране 

и изваждане до 1000 без преминаване
• актуализират знанията си за видове ъгли
• затвърдят знанията си за намиране на неизвест-

но число
• затвърдят знанията си за пресмятане на числови 

изрази
• актуализират знанията си за намиране на страна 

на геометрична фигура по дадена обиколка
• актуализират знанията си за мерната единица за 

разстояние – километър.

Методи на преподаване и учене: сравнение, 
аналогия, анализиране, синтезиране

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка №1, тетрадка за работа в клас, сборници по 
математика.

Насоки за организиране на учебната среда

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е предвидена за устно смятане. 
Зад. 2 е подходяща за актуализиране и затвърдя-

ване на знанията за видове ъгли.
Зад. 3. Намиране на неизвестно число. По пре-

ценка на учителя примерите могат да се разделят на 
2 групи.

Със зад. 4 се осъществява междупредметна връз-
ка с Човекът и природата.

Зад. 5 е за намиране на страна на геометрична фи-
гура по дадена обиколка и за сравняване дължини на 
страни на геометрични фигури. С нея се поддържат 
геометричните знания.

Зад. 6 има практически характер. Снемането на 
данни от таблица поддържа умението за работа с 
таблична информация. С намирането на разстояния 
между отделни градове се затвърдяват аритметични-
те действия и се осъществява междупредметна връз-
ка с човекът и обществото. Задачата е подходяща за 
групова работа.

Зад. 7 е от типа числова редица. Учениците от-
криват кое е правилото и записват следващите числа 
в редицата. 

Отг. а) правилото е + 111; 
числата са: 544, 655, 766, 877, 988;
б) правилото е – 101; 
числата са: 495, 394, 293, 192,  91.

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1 е упражнение за събиране и изваждане на 

числата до 1000 без преминаване.
Зад. 2 развива умението за пресмятане на число-

ви изрази.
Зад. 3 поддържа знанията за намиране на неиз-

вестно число.
Зад. 4 е съставна текстова задача. С решаването ѝ 

учениците усъвършенстват учението да четат с раз-
биране математически текст. 

Задачите са подходящи за домашна работа.

За ученици със затруднения: е-учебник, сбор-
ници по математика.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 6  
от учебника.
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Урок 31
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знанията и 
формиране на умения 

Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят 
знания и умения за събиране и изваждане на числата 
до 1000 без преминаване.    

Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят  знанията и уменията си за събиране и 

изваждане до 1000 без преминаване
• актуализират знанията си за видове ъгли
• затвърдят знанията си за намиране на неизвест-

но число
• затвърдят знанията си за пресмятане на числови 

изрази
• актуализират знанията си за намиране на страна 

на геометрична фигура по дадена обиколка
• актуализират знанията си за мерната единица за 

дължина километър.

Методи на преподаване и учене: сравнение, 
аналогия, анализиране, синтезиране

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка №1, тетрадка за работа в клас, сборници по 
математика.

Насоки за организиране на учебната среда

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е предвидена за устно смятане. Актуали-

зират се уменията на учениците за извършване на 
действията  събиране  и  изваждане  на  числата до  
100 без преминаване.

Със зад. 2 се затвърдяват знанията и се форми-
рат умения за правилно пресмятане стойностите на 
числови изрази и за ред на действията.

Зад. 3 е за попълване на липсващи компоненти и 
резултати в таблица. Задачите се решават устно, на 
основата на придобитите знания за събиране и из-
важдане на числата до 1000 без преминаване. Зада-
чата е предвидена за фронтална работа.

Зад. 4 е текстова задача за решаване с неизвестен 
компонент. С нея се затвърдяват знанията и умения-
та за намиране на неизвестно умаляемо.

Зад. 5. Определяне вида на ъгли  в група от фи-
гури. Служи за затвърдяване на знанията за видове 
ъгли. С тази задача се поддържат знанията за геомет-
ричните фигури.

Със зад. 6. и 7 се затвърдяват знанията и умения-

та за решаване на текстови задачи с три пресмятания. 
По преценка на учителя задачите могат да се дадат за 
самостоятелна работа. Може да се предложи на уче-
ниците да запишат решението на зад. 7 с числов израз.

Зад. 8 е от типа „рачешки задачи“. С нея се актуали-
зира алгоритъмът – пресмятане отзад напред. 

114 + 361 = 475; 475 – 403 = 72; 72:8 =  9; 9.9 = 81

Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1 е за актуализиране и затвърдяване на зна-

нията за мерни единици за дължина – милиметър, 
сантиметър, дециметър и метър. По преценка на учи-
теля задачата може да се включи в урочна работа.

Зад. 2 е за събиране и изваждане на именувани 
числа и за затвърдяване на знанията за събиране и 
изваждане на числата до 1000 без преминаване.

Зад. 3. Затвърдяване на знанията за видове ъгли. 
Задачата е подходяща за самостоятелна работа или 
за домашно.

Със зад. 4 се актуализират и  затвърдяват знани-
ята за намиране обиколка на триъгълник и правоъ-
гълник. Задачите са подходящи за домашна работа. 

Зад. 5 е за актуализиране на уменията за открива-
не на геометрични фигури.

За ученици със затруднения: е-учебник. 
За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 

математика и „Пъстра математика“ за 3. клас, 
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 3 

от учебника.
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Урок 32
ВЕЧЕ ЗНАМ!

Вид на урока: за обобщаване и систематизиране 
на знанията

 
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят и 

систематизират знанията от дял „Събиране и изваж-
дане на числата до 1000 без преминаване”.

Очаквани резултати
Учениците да:
• обобщят и систематизират знанията си за съби-

ране на числата до 1000 без преминаване
• обобщят и систематизират знанията за правилно 

пресмятане стойностите на числови изрази и за ред 
на действията

• обобщят и систематизират знанията си за видо-
ве ъгли

• обобщят и систематизират знанията си за нами-
ране на неизвестно умаляемо

• обобщят и систематизират знанията си за срав-
няване и преобразуване на  мерните единици за дъл-
жина (мм, см, м)

• обобщят и систематизират знанията и уменията 
си за решаване на съставни текстови задачи.

Методи на преподаване и учене: обобщение, кон-
кретизация, анализиране, синтезиране, моделиране. 

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка №1, тетрадка за работа в клас, сборници по 
математика.

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е предназначена за обобщаване и система-

тизиране на знанията за събиране на числата до 1000 
без преминаване.

Зад. 2 е предназначена за обобщаване и   система-
тизиране на знанията за решаване на числови изрази 
от типа математическа диктовка.

Зад. 3 е за обобщаване и систематизиране на зна-
нията за намиране на неизвестно умаляемо.

Зад. 4 е за обобщаване и  систематизиране на 
знанията за сравняване и преобразуване на  мерните 
единици за дължина (мм, см, м).

Със зад. 5 се усъвършенстват уменията за измер-
ване на отсечки и за превръщането им от сантиметри 
в милиметри.

Зад. 6. Обобщават се и се  систематизират знани-
ята за намиране обиколка на триъгълник и превръ-
щането на резултата от милиметри в сантиметри.

Зад. 7. Обобщават се и се  систематизират знани-
ята за видове ъгли.

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Задачите от 1 до 5 имат упражнителен характер. 

Те предоставят допълнителни възможности да се на-
прави обобщението на раздела. Учителят може да ги 
използва по свой избор в зависимост от нуждите на 
класа. Всички са подходящи за домашна работа.

Зад. 6 е съставна текстова задача. По преценка на 
учителя задачата може да се даде за домашна работа, 
но ако голяма част от класа все още трудно реша-
ва текстови задачи, може задачата да се анализира и 
реши в часа.

За ученици със затруднения: е-учебник, сбор-
ник по математика.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 33
Аз успях!

Вид на урока: за упражнение

Дидактическа цел на урока: Да се получи об-
ратна информация за знанията и уменията на учени-
ците за събиране и изваждане до 1000 без премина-
ване, за пресмятане на числови изрази, за намиране 
на неизвестно умаляемо, за видове ъгли, за съставна 
текстова задача с три пресмятания.

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка №1, работна тетрадка.

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа с учебника
Урокът се провежда под формата на състезание. 

Учителят разяснява на класа регламента на състеза-
нието – може да се състезават по бързина и по по-
стижения. Класът се разделя на две групи. Задачите 
за този час са дадени в учебника в две колони – по 
една за всяка група, но се преписват и решават в ра-
ботната тетрадка. Задачите с еднакви номера са на-
пълно равностойни по трудност и според времето, 
необходимо за решаване. 

Зад. 1. Самостоятелно решаване на задачи за съ-
биране изваждане до 1000 без преминаване.

Зад. 2. Самостоятелно решаване на задачи – неиз-
вестно умаляемо.

Зад. 3. Числови изрази.
Зад. 4. Сравняване на именувани числа. 
Зад. 5. Видове ъгли – определяне и именуване 

на ъгли.
Зад. 6. Съставна текстова задача с три пресмя-

тания.

Ако някой от учениците реши задачите преди 
приключване на състезанието, може да решава по-
сочени от учителя задачи от сборника по матема-
тика. 

II. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
В учебната тетрадка са включени 6 задачи, които 

са еднотипни с тези от учебника. 
Задачите са подходящи за домашна работа.

За ученици със затруднения: работа с матери-
али от тетрадка №3 и е-учебник, сборник по матема-
тика.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Използване на електронни ресурси: е-учебник. 
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Урок 34
СЪБИРАНЕ С ЕДНО 
ПРЕМИНАВАНЕ

Вид на урока: нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Да се усвои от уче-

ниците събиране на трицифрени с едноцифрени, на 
трицифрени с двуцифрени и на трицифрени с трици-
френи числа с едно преминаване.

Очаквани резултати
Учениците да: 
• се запознаят с алгоритмите за събиране с едно 

преминаване – от единици към десетици или от десе-
тици към стотици

• усвоят знания и умения за правилно подрежда-
не на събираемите (единици под единици, десетици 
под десетици и стотици под стотици) и да започват 
извършването на събирането от реда на единиците

• усъвършенстват знанията и уменията си за ра-
бота с числови изрази и за реда на действията

• актуализират знанията си за намиране на оби-
колка на четириъгълник и на триъгълник

• актуализират знанията си за видове ъгли.

Методи на преподаване и учене: наблюдение, 
измерване, сравнение, аналогия

 
Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 

тетрадка №1, учебна тетрадка №3, чертожна линия, 
сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Със зад. 1. се актуализират знанията за намира-

не на сбор на двуцифрено с едноцифрено число и на 
двуцифрено с двуцифрено число с едно преминава-
не. Актуализацията е задължителна, защото новите 
алгоритми се преподават по аналогия на старите.

Със зад. 2 се представя новото знание. Задачата е 
текстова, необходимо е да се намери сборът на две три-
цифрени числа. Работи се с помощната таблица в по-
лето за нови знания и се коментира реда на единиците.

Със зад. 3 продължава представянето на новото 
знание – събиране с едно преминаване. Необходимо 
е да се намери сборът на две трицифрени числа. Ра-
боти се с помощната таблица и вниманието на учени-
ците се насочва към реда на десетиците. 

Зад. 4 и 5 имат за цел начално затвърдяване на но-
вите алгоритми. Учениците преписват примерите, като 
спазват правилата за правилно подреждане на редните 
единици. Събирането започва от реда на единиците.

Зад. 6 е свързана с актуализиране на знания за 
намиране на обиколка на триъгълник по дадени дъл-
жини на страните. Включени са различни по вид спо-
ред страните триъгълници, а също и различни мерни 
единици за дължините на страните им.

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1 усъвършенства уменията на учениците за 

събиране с едно преминаване, необходимо е да откри-
ят грешките и да ги поправят. Примерите  включват 
най-често допусканите грешки при усвояване на това 
учебно съдържание. Подходяща е за домашна работа.

В зад. 2 учениците прилагат новото знание. Под-
ходяща е за урочна работа.

Зад. 3 включва четирите аритметични действия. Ак-
туализират се знания за работа с числови изрази и за  
реда на действията. Подходяща е за домашна работа.

Със зад. 4 се актуализират знанията и уменията 
за измерване дължини на страни на произволен чети-
риъгълник и намиране на обиколката му. Подходяща 
е за домашна работа.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 2 от 
тетрадка №1.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 35
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за  затвърдяване на знанията и 
формиране на умения

 
Дидактическа цел на урока: Да се затвърди ал-

горитъмът за събиране с едно преминаване (от реда 
на единиците към реда на десетиците или от реда на 
десетиците към реда на стотиците).

Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят писмения алгоритъм за събиране на 

едноцифрено число с трицифрено число, двуци-
френо число с трицифрено число и на трицифрено 
число с трицифрено число с едно преминаване

• усвоят намиране на сбор на три събираеми с 
едно преминаване, в случаите, когато се получават 2 
редни единици наум

• затвърдят знанията си за видове триъгълници 
според страните и намиране обиколка на триъгъл-
ник, намиране обиколка на правоъгълник

• усъвършенстват знанията и уменията си за ра-
бота с числови изрази и реда на действията

• усъвършенстват уменията си при работа с тек-
стови задачи

• се запознаят с пътна карта, ориентиране по кар-
та, решаване и съставяне на текстови задачи, свърза-
ни с намиране и сравняване на разстояния по марш-
рути между градове в България.

Методи на преподаване и учене: сравнение, 
аналогия, анализиране, синтезиране.

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №1, тетрадка №3, сборници по математика 

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Със зад. 1 се  затвърдяват знанията за събиране 

на едноцифрени, двуцифрени и трицифрени числа 
с трицифрени числа с едно преминаване. Ученици-
те упражняват случаите, когато се получава 2 наум. 
Коментира се образецът и учениците го използват.

Зад. 2 затвърдява събиране с едно преминаване.
За зад. 3 се актуализират знанията за ред на 

действията. Коментира се и се прилага образецът.
Зад. 4 усъвършенства уменията за работа с тексто-

ви задачи, затвърдява събиране с едно преминаване.
Със зад. 5 учениците се запознават с пътна карта 

на България. Ориентират се, решават и съставят  тек-
стови задачи, свързани с намиране и сравняване на 

разстояния по маршрути между градове в България. 
Осъществява се интегриране с човекът и обществото.

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1 затвърдява събиране с едно преминаване 

при различен брой на събираемите. Проверка на 
примерите, отбелязване на верните отговори  и по-
правка на грешните. Подходяща е за урочна и за до-
машна работа.

В зад. 2 се работи с числови изрази с четирите ари-
тметични действия. Актуализират се знания от таблич-
но умножение и деление. Спазва се редът за извърш-
ване на действията. Подходяща е за домашна работа.

Със зад. 3 се актуализират геометрични знания. Из-
ползват се различни мерни единици за дължина. Под-
ходяща е за домашна работа.

Със зад. 4 се актуализират знания за съставяне и 
решаване на текстова задача с три пресмятания. По-на-
предналите ученици записват решението с числов из-
раз. Подходяща е за урочна и за домашна работа.

В зад. 5 се откриват липсващи членове в растящи 
числови редици. Подходяща е за домашна работа.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5. 
от учебника.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 36
ИЗВАЖДАНЕ С ЕДНО 
ПРЕМИНАВАНЕ

Вид на урока: за  нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Да се усвоят слу-

чаите на изваждане от трицифрени числа на едноци-
френи, двуцифрени и трицифрени числа със заемане 
от реда на десетиците или от реда на стотиците. 

Очаквани резултати
Учениците да:
• усвоят писмения алгоритъм за изваждане от 

трицифрено число на едноцифрено, двуцифрено и 
трицифрено число със заемане от реда на десетиците 
или от реда на стотиците

• придобият навик да извършват проверка на вер-
ността на изваждането чрез събиране

• затвърдят знанията си за намиране на неизвест-
но събираемо

• актуализират знанията си за видове ъгли
• усъвършенстват уменията си за решаване на 

текстови задачи и за работа с таблица
• получат предварителна нагласа за усвояване на 

текстова задача в косвена форма и за работа със схеми. 
 
Методи на преподаване и учене: наблюдение, 

сравнение, аналогия. 

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №1, тетрадка №3, сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е за актуализация на изваждане с преминава-

не до 100. Актуализацията е задължителна, защото но-
вите алгоритми се преподават по аналогия на старите.

Зад. 2 е текстова задача. Ползва се полето за нови 
знания. Изваждането започва от реда на единиците. 
Обсъжда се съставът на умаляемото и умалителя, 
както и невъзможността за изваждане на 6 единици 
от 1 единица. Мотивира се заемането на 1 десетица от 
5 десетици, раздробяването ѝ на 10 единици. Обръща 
се внимание за записване на точка над реда на десети-
ците. Важно е учениците да изградят навик за провер-
ка на верността на изваждането чрез събиране. 

Зад. 3 също представя новото знание. Алгоритъмът 
се обяснява аналогично на този от зад. 2. Вниманието 
на учениците се насочва към броя на десетиците в ума-
ляемото и умалителя и невъзможността да се извадят 
7 десетици от 3 десетици. Мотивира се заемането на 1 
стотица. Проверява се верността на изваждането. 

Зад. 4 е за затвърдяване на новото знание. При 
преписа на примерите в работната тетрадка се обръ-
ща внимание на правилната подредба на умаляемото 
и умалителя. Изваждането започва от реда на едини-
ците и при заемане учениците не трябва да забравят 
да поставят точката. Изисква се проверка. 

Зад. 5 е за затвърдяване на новите знания в задачи 
за намиране на неизвестно събираемо. 

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1 се разглежда в урока, защото е за затвър-

дяване на новото знание. С работата върху подточки 
а) и б)  се цели учениците да се подготвят за усво-
яване на текстова задача в косвена форма. Чете се 
текстът,  разглеждат се и се коментират схемите. Не 
е необходимо да се извършват аритметични действия 
с данните, за да се отговори на въпросите. 

Зад. 2 е затвърдяване на знанията за   видовете 
ъгли. Необходимо е учениците да определят вида на 
ъглите и да ги запишат на съответните места. Подхо-
дяща е за домашна работа.

За ученици със затруднения: работа с материа-
ли от тетрадка №3 и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник 
„Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 1 от 
тетрадка №1.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 37
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знанията и 
формиране на умения

 
Дидактическа цел на урока: Да се затвърди ал-

горитъмът за изваждане с едно преминаване. 

Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят алгоритъма за изваждане със заемане 

от реда на десетиците или от реда на стотиците
• извършват проверка на изваждането  чрез съ-

биране
• затвърдят знанията си за намиране на неизвест-

но събираемо
• актуализират  геометричните си знания за прав 

ъгъл, правоъгълник и квадрат; да намират обиколки 
на правоъгълник и квадрат

• развиват логическото си мислене чрез работа 
върху числови редици, откриване на липсващи цифри 
при задачи от събиране и изваждане, задача - шифър 
и задача за определяне верността на твърдение

• усъвършенстват уменията си за решаване на 
съставни текстови задачи; да работят със схема

• получат предварителна нагласа за усвояване на 
текстова задача в косвена форма. 

Методи на преподаване и учене: сравнение, 
аналогия, анализиране, синтезиране. 

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №1, тетрадка №3, чертожна линия, цветни 
моливи, флумастри, сборници по математика. 

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е за затвърдяване на изваждане със заемане 

от реда на десетиците или от реда на стотиците. 
Зад. 2 е намиране на неизвестно събираемо.  
Със зад. 3 се усъвършенстват уменията на учени-

ците за решаване на съставни текстови задачи. За да 
отговорят на въпросите от а) до в), учениците трябва да 
извършат съответните пресмятания. Коментира се схе-
мата и се обсъждат предложения за решение. Работата 
на учениците по подточки г) и д) ги подготвя за усво-
яване на текстова задача в косвена форма. Интегрират 
се математическите знания със знанията за природата.

Зад. 4. При работа върху подточки а) и б) се цели 
подготовка за усвояване на текстова задача в косве-
на форма. Чете се текстът, обръща се внимание на 
словосъчетанията „са с 4 повече“ при а) подточка и  
„са с 3 по-малко“ при б) подточка. Разглеждат се и 

се коментират схемите. Не е необходимо да се из-
вършват аритметични действия с данните, за да се 
отговори на въпросите. 

Зад. 5 е за затвърдяване на знания за намиране на 
обиколка на правоъгълник и квадрат. Необходимо е уче-
ниците да открият на чертежа два правоъгълника и два 
квадрата, измерват страните и намират обиколките им.

В зад. 6 се открива правилото ( – 9) и се допълват 
още 4 числа (236, 227, 218, 209). 

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Със зад. 1 се затвърдява събиране с едно преми-

наване и изваждане с едно заемане. При правилно 
пресмятане и свързване на верния отговор със съот-
ветната буква се получава МИНЬОНИТЕ. Подходя-
ща е за домашна работа.

Зад. 2. Откриване на липсващи цифри. Може за 
де възложи за домашна работа при предварителни 
инструкции от учителя.

Зад. 3 е за развитие на логическото мислене на 
учениците. Подходяща е за урочната работа.

Зад. 4 е подходяща за домашна работа. 

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 4 от 
учебника и зад. 3 от тетрадка №1.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 38
ВИДОВЕ ТРИЪГЪЛНИЦИ 
СПОРЕД ЪГЛИТЕ

Вид на урока: за  нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Да се усвоят зна-

ния за видовете триъгълници според ъглите. 

Очаквани резултати
Учениците да:
• усвоят понятията остроъгълен триъгълник, пра-

воъгълен триъгълник, тъпоъгълен триъгълник
• формират умения за откриването на различни 

видове триъгълници според ъглите
• формират умения за определяне вида на триъ-

гълниците според ъглите
• усъвършенстват  геометричните си знания за из-

мерване дължини на страни на триъгълници и нами-
ране на обиколките им

• развиват уменията си за работа с квадратна мре-
жа и за чертане на триъгълници в квадратна мрежа.

Методи на преподаване и учене: наблюдение, 
сравнение, аналогия, анализиране, синтезиране. 

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №1, тетрадка №3, приложение към тетрадка 
№3, табло, измервателна линия, цветни моливи, флу-
мастри, сборници по математика. 

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Със зад. 1 се дава новото знание. Актуализират 

се знанията на учениците за видове ъгли. Работи се 
с полето за нови знания, като задачата на учениците 
е да определят видовете ъгли в триъгълниците ABC, 
LMO, EKT. За всеки триъгълник поотделно се комен-
тират видовете ъгли, а след това се дава и наименова-
нието му. Използват се моделите на триъгълници от  
тетрадка №3 и  приложението към тетрадка №3, за да 
могат учениците да затвърдяват новото знание.

Зад. 2. Затвърдява се новото знание. Ученици-
те разглеждат включените в задачата триъгълници, 
определят вида им според ъглите  и ги записват в 
работната си тетрадка  в три колони – остроъгълни, 
правоъгълни, тъпоъгълни. 

Зад. 3. За трите триъгълника CDK, APM, EOT, 
включени в задачата, се изисква да се определи вида 
им според ъглите, да се измерят дължините на стра-
ните и да се намерят обиколките им. Учениците зат-
върдяват новото знание и усъвършенстват знанията 
и уменията си за измерване дължини на страни на 

триъгълник, както и намиране на обиколка на три-
ъгълник.

Зад. 4 е логическа, свързана с обиколка на три-
ъгълник. Учениците трябва да съобразят, че новата 
обиколката се намира като се съберат дължините на 
трите страни на триъгълника след увеличението им с 
по 2 см. Верен отговор б).

II. Насоки за работа в тетрадка №1
При работа върху зад. 1 се актуализират и прилагат 

стари знания и се затвърдяват новите знания. Подхо-
дяща е за урочна работа, а след инструкции от учителя 
и   за домашна работа. За триъгълниците ABC, MPK, 
EDT е необходимо да се определи видът им според 
страните и според ъглите, да се измерят дължините на 
страните и да се намерят обиколките им в милиметри. 

Зад. 2 изисква работа с квадратна мрежа. При 
свързването на еднаквите по цвят точки с помощта 
на измервателна линия, учениците получават раз-
лични по вид, според ъглите триъгълници. Именуват 
начертаните триъгълници, записват на посоченото 
място вида им според ъглите. 

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 4 
от учебника. 

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 39
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знания и фор-
миране на умения

 
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят 

знанията за видовете триъгълници според ъглите. 

Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят понятията остроъгълен триъгълник, 

правоъгълен триъгълник, тъпоъгълен триъгълник
• формират умения за определяне вида на триъ-

гълниците според ъглите
• усъвършенстват  геометричните си знания за из-

мерване дължини на страни и намиране на обиколки
• затвърдят знанията си за правоъгълник и да 

формират знания и умения за определяне на квадра-
та като правоъгълник с равни страни

• усъвършенстват знанията и уменията си за из-
мерване страни на правоъгълници и квадрати и за 
намиране на обиколките им

• развиват уменията си за работа в квадратна мре-
жа и за чертане на триъгълници в квадратна мрежа.

Методи на преподаване и учене: наблюдение, 
измерване, сравнение, аналогия, анализ, синтез. 

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №1, тетрадка №3, приложение към тетрадка 
№3, табло, чертожна линия, цветни моливи, флумас-
три, сборници по математика 

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Със зад. 1 се затвърдяват знанията за видове 

триъгълници според ъглите. При затруднение се из-
ползват моделите на триъгълници от тетрадка №3 и  
приложението към нея. 

Със зад. 2 се затвърдява знанието за прав ъгъл и 
се усъвършенстват уменията за откриване и запис-
ване на прави ъгли. Учениците определят с помощта 
на чертожния триъгълник кои от ъглите са прави. За-
писват в работните тетрадки правите ъгли. 

В зад. 3, подточка а) учениците усъвършенстват 
знанията и уменията си за измерване страни на правоъ-
гълник и квадрат и за намиране на обиколките им.  При 
работа с подточка б) е необходимо учителят да обърне 
внимание на учениците, че ъглите на квадрата са пра-
ви, четирите страни на квадрата са равни по големина. 
Правят се изводи, че квадратът е правоъгълник с равни 
страни и че не всеки квадрат е правоъгълник. 

Зад. 4 – затвърдяват се знанията и се усъвършен-
стват уменията на  учениците за преброяване на  три-
ъгълници в по-сложна фигура. Учениците  записват 
в работните си тетрадки триъгълниците, които от-
криват на чертежа. Отг. в) 8.

В зад. 5 продължава работата със същия чертеж. 
Затвърдяват се и се усъвършенстват знанията за оп-
ределяне вида на триъгълниците според ъглите им. 
Учениците записват в работните си тетрадки в две ко-
лони остроъгълните и правоъгълните триъгълници.

Зад. 6 е предвидена за колективна работа. Усъ-
вършенстват се знанията и уменията за правоъгъл-
ник и квадрат. Учениците преброяват квадратите на 
чертежа. Записват ги в работните тетрадки. 

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1 е подходяща за урочна работа.
Зад. 2 може да се даде за урочна и домашна работа. 
Зад. 3 изисква се да се работи на равнище разби-

ране и приложение на знанията. Задачата е подходя-
ща за урочна и домашна работа.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 6 
от учебника. 

Използване на електронни ресурси: е-учебник. 
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Урок 40
СЪБИРАНЕ С ДВЕ 
ПРЕМИНАВАНИЯ

Вид на урока: за  нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Да се усвои от уче-

ниците  събиране на трицифрени с двуцифрени и на 
трицифрени с трицифрени числа с две преминавания.

Очаквани резултати
Учениците да: 
• се запознаят с алгоритмите за събиране с две 

преминавания – от единици към десетици и от десе-
тици към стотици

• формират знания и умения за правилно подреж-
дане на събираемите и за започване на събирането 
от реда на единиците

• усъвършенстват знанията и уменията си за ра-
бота с числови изрази и за ред на действията

• усъвършенстват уменията си за работа със със-
тавни текстови задачи – задаване на подходящ въ-
прос към условие на задача, запис на решението с 
един числов израз

• усвоят решаване на текстова задача в косвена 
форма и да затвърдят знанията си за мерните едини-
ци за дължина и време

• развиват уменията си за работа с квадратна мрежа.

Методи на преподаване и учене: сравнение, 
аналогия, анализиране, синтезиране.

 
Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 

тетрадка №1, учебна тетрадка №3, цветни моливи, 
флумастри, сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Със зад. 1 се актуализират знанията за представя-

не на трицифрените числа като сбор от редните им 
единици. Актуализацията е задължителна, защото но-
вите алгоритми се преподават по аналогия на старите.

Със зад. 2 се дава новото знание – събиране с две 
преминавания. Работи се с помощната таблица в по-
лето за нови знания и се коментират редовете на еди-
ниците и на десетиците. На учениците се припомня, 
че редните единици наум се записват с малка цифра 
над съответния разред, за да не се забравят.

Зад. 3 е за начално затвърдяване на новото знание. 
Учениците преписват в тетрадките си примерите, като 
спазват правилата за правилно подреждане във верти-
кален запис и започват събирането от единиците.

Зад. 4 е за затвърдяване на алгоритъма при нами-

ране на сборове от три събираеми. Коментира се об-
разецът в учебника. Обръща се внимание, че в някои 
сборове се получават 2 единици наум. 

Зад. 5 е подходяща за усъвършенстване на уме-
нията на учениците за работа със съставни текстови 
задачи. Към посоченото условие е необходимо да се 
постави подходящ въпрос така, че задачата да се ре-
шава с 2 пресмятания. Изисква се и запис на реше-
нието с един числов израз.

Зад. 6 е пропедевтична за усвояване на текстова 
задача в косвена форма. Не е необходимо да се из-
вършват аритметични действия с данните, за да се 
отговори на въпроса.

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1 е за затвърдяване на новото знание и ак-

туализиране на стари знания при работа с числови 
изрази. Подходяща е за домашна работа.

Зад. 2. На равнище разбиране учениците прилагат 
знанията си за мерните единици за дължина и за вре-
ме . Подходяща е за урочна и домашна работа.

Зад. 3. Подходяща е за урочна и домашна работа.

За ученици със затруднения: сборник по мате-
матика, материали от тетрадка №3 и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 3 от 
тетрадка №1.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 41
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за  затвърдяване на знанията и 
формиране на умения

 
Дидактическа цел на урока: Да се затвърди ал-

горитъмът за събиране с две преминавания. 

Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят алгоритъма за събиране с две преми-

навания
• затвърдят знанията си за намиране на неизвест-

но умаляемо
• усъвършенстват знанията и уменията си за ра-

бота с числови изрази и ред на действията
• усъвършенстват знанията и уменията си за ра-

бота със съставни текстови задачи
• затвърдят геометричните си знания за намиране 

страна на триъгълник по дадени обиколка и сбор на 
другите две страни

• затвърдят знанията си за определяне вида на 
триъгълник според страните и според ъглите, измер-
ване дължини на страни и намиране на обиколки на 
триъгълници

• придобият предварителна нагласа за усвояване 
на текстова задача в косвена форма.

Методи на преподаване и учене: сравнение, 
аналогия, анализиране, синтезиране. 

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №1, тетрадка №3, чертожна линия, сборници 
по математика. 

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е подходяща за затвърдяване на алгоритъма 

за събиране с две преминавания в изрази, съдържа-
щи останалите аритметични действия. При правилно 
извършване на пресмятанията и свързване на отгово-
рите със съответната буква се получава река Дунав.

Зад. 2 е пропедевтична за усвояване на текстова 
задача в косвена форма. Чете се текстът, не е необ-
ходимо да се извършват аритметични действия с да-
нните, за да се отговори на въпроса. Със зад. 1 и 2 се 
интегрират знанията по математика със знанията по 
Човекът и природата. 

Със зад. 3 се усъвършенстват  уменията на уче-
ниците за решаване на съставни текстови задачи. 
Развиват се умения за ползването на таблица с данни 
в хода на решаването по подточки от а) до в).

Зад. 4. Намиране на неизвестно умаляемо. В ня-
кои от примерите е необходимо да се извършат пред-
варителни пресмятания преди да се приложи прави-
лото за намиране на неизвестно умаляемо. 

Зад. 5. Затвърдяване на знания за намиране на 
страна на триъгълник по дадени обиколка и сбор на 
другите два страни. 

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1. При работа с числовите изрази е необхо-

димо учителят да коментира ориентацията на отгово-
рите в съответния числов интервал. Подходяща е за 
урочна и за домашна работа.

Зад. 2 е съставна текстова задача. Разглежда се 
схематичният съкратен запис, записват се подходящ 
въпрос и решението на задачата на определените за 
това места. Може за се възложи за домашна работа. 

Зад. 3 е комбинирана задача за затвърдяване на 
знанията за видовете триъгълници според страните и 
според ъглите, измерване дължини на страни на три-
ъгълници и намиране на обиколките им. Подходяща 
за урочна и за домашна работа.

За ученици със затруднения: работа с материа-
ли от тетрадка №3 и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник 
„Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 3 
от учебника.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 42
ТЕКСТОВА ЗАДАЧА В 
КОСВЕНА ФОРМА

Вид на урока: за нови знания

Дидактическа цел на урока: Учениците да ус-
воят умения за решаване на текстови задачи в кос-
вена форма.

Очаквани резултати
Учениците да:
• усвоят смисъла на косвените отношения
• усвоят умение да се ориентират правилно в кос-

вените отношения, изразени в текстова задача
• усвоят умение за преобразуване на текстова зада-

ча от косвена форма в права форма – в умствен план
• усвоят умение за съставяне на схематичен мо-

дел на текстова задача в косвена форма
• усъвършенстват уменията си за решаване на 

елементарни и на съставни текстови задачи.

Методи на преподаване и учене: онагледяване, 
анализ, моделиране

Учебно-методически ресурси: учебник, тетрадка 
№1, тетрадка №3, е-учебник, сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Актуализиране на умението за писмено  

намиране разлика на две трицифрени числа с едно 
преминаване. Задачите решават в тетрадката чрез 
вертикален запис, прави се проверка.

Зад. 2 е изходна задача за откриване на различията 
между елементарна текстова задача в права форма и 
елементарна текстова задача в косвена форма. След-
ва да се обърне внимание на еднаквите схематични 
модели и общото решение на двете текстови задачи. 

Зад. 3 е за първоначално прилагане на новите 
знания. Учениците правят чертеж на задачата, за да 
осмислят по-добре реалните отношения между даде-
ната и търсената величини. Анализ: Как ще намерим 
колко лева струва дамското яке? Като от цената на 
мъжкото яке извадим 37 лв. Учениците може да за-
дадат друг въпрос: Колко лева общо струват двете 
якета? Задачата от елементарна става съставна. 

Зад. 4 е творческо упражнение върху текстова 
задача.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 е текстова задача в права форма, съдържа-

ща отношението „с ... по-малко“. Анализ: Как ще на-
мерим колко страници има енциклопедията за риби? 

Като от броя на страниците на енциклопедията за 
бозайници извадим 53.

Зад. 2. Осмисля се различната формулировка на 
една и съща задача – косвена форма. Подходяща е за 
урочната работа след зад. 2 от учебника.

Зад. 3. Анализ: Как ще намерим колко пътници 
пътуват във влака София – Пловдив? Като към броя 
на пътниците във влака София – Видин прибавим 46.

София – Видин

София – Пловдив

Зад. 4. Анализът се прави като в зад. 3. 
Зад. 5. Анализ: Как ще намерим колко ученици 

участват в клубовете по роботика? Като от броя на 
учениците в клубовете по народни танци извадим 158.

народни танци 

роботика         

Задачата е подходяща за домашна работа.
За ученици със затруднения: материали от те-

традка №3, сборник по математика и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 

математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 4  

от учебника, зад. 3 и 5 от тетрадка №1.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

40

152

?

158

286

?
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Урок 43
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знанията и 
формиране на умения.

 
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят 

знанията за текстова задача в косвена форма. 

Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят знанията си за текстова задача в кос-

вена форма; работа със схематичен съкратен запис
• затвърдят и усъвършенстват знанията си за съ-

ставяне и решаване на съставна текстова задача в 
косвена форма: съотнасяне на текстова задача към 
схематичен съкратен запис, съставяне и решаване на 
задача по даден схематичен съкратен запис, съставя-
не и решаване на задача по опорни думи и данни 

• затвърдят и усъвършенстват знанията и умения-
та си за работа в квадратна мрежа – свързване на точ-
ки и получаване на фигури, измерване дължините на 
страните на фигурите и намиране на обиколките им

• развиват логическото си мислене при решаване 
на определени видове логически задачи. 

Методи на преподаване и учене: сравнение, 
аналогия, анализиране, синтезиране, моделиране. 

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка №1, учебна тетрадка №3, чертожна линия. 

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Със зад. 1 се затвърдяват случаите от събиране и 

изваждане с едно преминаване, събиране с две пре-
минавания. 

Със зад. 2 се затвърдяват знанията за текстова 
задача в косвена форма. Необходимо е учениците да  
направят чертеж в работните си тетрадки  и да  решат 
задачата. 

Със зад. 3 се затвърдяват  знанията за текстова 
задача в косвена форма. Учениците трябва да пре-
ценят на коя от двете текстови задачи съответства 
предложеният  схематичен съкратен запис. Записва 
се решението. Задава се друг въпрос „Колко метра 
общо е дълбочината на двете пещери?”. Решението 
на новата задача се записва с един числен израз.  Със 
зад. 2 и 3 се интегрират математическите с природ-
ните знания на учениците.  

Зад. 4. Затвърдяват се знанията за текстова зада-
ча в косвена форма. По даден схематичен съкратен 
запис след указания от учителя учениците съставят и 
решават задачата с две пресмятания. 

Зад. 5 е логическа задача. В хода на анализа на 
задачата учителят представя подходяща нагледност 
на учениците. 

Зад. 6 е предназначена за развиване на простран-
ственото мислене на учениците. Ако се затруднят, 
учителят включва демонстрация с еднакви по размер 
кубчета. Верен отговор в).

II. Насоки за работа в  тетрадка №1
Зад. 1 е текстова задача в косвена форма. Изис-

ква се: чертеж, запис на решение, задаване на друг 
въпрос така, че задачата да се решава с две пресмя-
тания. Подходяща е за урочна и за домашна работа.

За зад. 2 е необходимо да се състави и запише 
текстова задача в косвена форма по опорни думи и 
данни. Изготвя се чертеж и се записва решението. 
Подходяща е за урочна работа. Възможно е да се 
възложи за домашна работа след съответни указания 
от учителя. 

Зад. 3. Работи се в квадратна мрежа – свързват се 
точки и се получават фигури, измерват се дължини-
те на страните на фигурите и се намират обиколките 
им. Подходяща е за домашна работа.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, сборници по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 6 
от учебника.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 44
ИЗВАЖДАНЕ С ДВЕ 
ПРЕМИНАВАНИЯ

Вид на урока: за нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Да се усвоят случа-

ите на изваждане от трицифрени числа на двуцифрени 
числа и от трицифрени числа на трицифрени числа със 
заемане от реда на десетиците и от реда на стотиците. 

Очаквани резултати
Учениците да:
• усвоят писмения алгоритъм за изваждане от 

трицифрени на двуцифрени числа и от трицифрени 
на трицифрени числа със заемане от реда на десети-
ците и от реда на стотиците

• си изградят навик да извършват проверка на 
верността на изваждането чрез събиране

• затвърдят знанията си за намиране на неизвест-
но събираемо

• усъвършенстват уменията си за решаване на 
текстови задачи в права и косвена форма

• затвърдят знанията и уменията си за намиране 
дължина на страна на триъгълник по дадени обикол-
ката и сбора на другите две страни. 

Методи на преподаване и учене: наблюдение, 
сравнение, аналогия. 

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №1, тетрадка №3, сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 служи за актуализация на знанията за със-

тава на двуцифрените и трицифрените числа. Подхо-
дяща е подготовка за възприемане на новото знание.

Зад. 2 е текстова задача за въвеждане на новото зна-
ние. Учителят напомня, че изваждането започва от реда 
на единиците. Обсъжда се съставът на умаляемото и 
умалителя, както и невъзможността за изваждане на 8 
единици от 6 единици. Мотивира се заемането на 1 де-
сетица от 4 десетици. Обръща се внимание на ученици-
те за записване на точка над реда на десетиците. Моти-
вира се заемането на една стотица от стотиците. Обръ-
ща се внимание на учениците за записване на точка над 
реда на стотиците. Прави се проверка чрез събиране. 

Зад. 3 е за затвърдяване на новото знание. За-
дачата се решава в работната тетрадка, като се об-
ръща внимание на правилната подредба на умаляе-
мото и умалителя. Изваждането започва от реда на 
единиците, при заемане от по-висок ред се поставя 

точка. Изисква се проверка на изваждането чрез 
събиране.

Зад. 4. Затвърдяване на новите знания в задачи за 
намиране на неизвестно събираемо.

Зад. 5 е текстова задача в косвена форма. Усъ-
вършенстват се уменията на учениците за решаване 
на косвени задачи чрез задаване на подходящ въпрос 
и запис на решението с един числов израз.

Със зад. 6 се затвърдяват уменията на учениците 
за намиране дължината на страна в триъгълник по 
дадени обиколката и сбора на другите две страни. 

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1 е за пресмятане на числови изрази  и свърз-

ване с отговорите им. Подходяща е за домашна работа.
Зад. 2 е за затвърдяване на знанията и умения-

та за работа със съставни текстови задачи в косве-
на форма. Учениците съставят и решават задачата, 
като използват предложения чертеж.  Подходяща е 
за урочна и за домашна работа.

Зад. 3 е подходяща за урочна и за домашна работа.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 3 от 
учебна тетрадка №1.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 45
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знанията и 
формиране на умения

 
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят 

знанията за изваждане с две преминавания.

Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят знанията си за изваждане на двуци-

френи от трицифрени числа и на трицифрени от три-
цифрени числа със заемане от реда на десетиците и 
от реда на стотиците

• затвърдят и усъвършенстват знанията си за съ-
ставяне и решаване на съставна текстова задача в 
косвена форма, като работят по даден схематичен 
съкратен запис, като използват данни за стоки и за 
цените им, като изготвят съкратен схематичен запис 
на съставени от учениците задачи

• затвърдят и усъвършенстват знанията и умения-
та си за свързване на точки и получаване на фигури, 
за измерване дължините на страните на фигурите и 
намиране на обиколките им

• затвърдят знанията си за мерните единици и за 
извършване на аритметични действия с тях

• развиват логическото си мислене работа с 
числови редици.

Методи на преподаване и учене: сравнение, 
аналогия, анализиране, синтезиране, моделиране. 

Учебно-методически ресурси: учебник, тетрадка 
№1, тетрадка №3, линия, сборници по математика. 

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е за затвърдяване на изваждане с две пре-

минавания. Включени са всички случаи от изважда-
не на двуцифрени от трицифрени числа и на трици-
френи от трицифрени числа.

Със зад. 2 се затвърдяват  знанията за съставни 
текстови задачи и се усъвършенстват уменията за 
решаването им. С подточки от а) до г) се затвърдяват 
практическите знания на учениците за решаване на 
житейски проблеми.   

За решаване на зад. 3 е необходимо учениците да 
използват данните от зад. 2. Задачата е творческа – 
да съставят задачи, да направят съкратени записи и 
да запишат решенията в работните си тетрадки.

Зад. 4. Продължава работата с текстовите зада-
чи в косвена форма като се използват предметите 

от зад. 2. По дадените схематични съкратени запи-
си след указания от  учителя учениците съставят и 
решават текстови задачи, използвайки и опорните 
думи в подточки а) и б). 

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1 интегрира знанията по математика със знания-

та за природата. С числовите изрази се затвърдяват зна-
нията за ред на действията и за изваждане с две преми-
навания. Подходяща е за урочна и за домашна работа.

Зад. 2 е за затвърдяване на знанията на учениците 
за мерните единици и за събиране на именувани с тях 
числа. Подходяща е за урочна и за домашна работа.

Зад. 3 развива логическото мислене при работа с 
числови редици. Отг. а) Правило е + 79; б) правило-
то е – 74. Подходяща е за домашна работа.

Зад. 4. С помощта на чертожна линия учениците 
трябва да свържат точките и да получат фигури. По-
лучават се два квадрата – ABMC и EPHO. Измерват 
дължините на страните на фигурите и намират оби-
колките им. Обръща се внимание на мерната едини-
ца за дължина. Подходяща е за домашна работа.

За ученици със затруднения: сборници по мате-
матика, материали от тетрадка №3 и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 3 и  
4 от учебника.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 46
СЪБИРАНЕ С ТРИ 
ПРЕМИНАВАНИЯ

Вид на урока: за  нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Да се усвои от уче-

ниците събиране на трицифрени с едноцифрени чис-
ла, с двуцифрени числа и с трицифрени числа с три 
преминавания.

Очаквани резултати
Учениците да
• се запознаят с алгоритмите за събиране на три-

цифрени числа с три преминавания 
• затвърдят знанията и уменията си за правилно 

подреждане на събираемите, като започват събира-
нето от реда на единиците

• усъвършенстват знанията и уменията си за ра-
бота с числови изрази и ред на действията

• усъвършенстват уменията си за работа със със-
тавни текстови задачи

• затвърдяват знанията си за обиколка на право-
ъгълник

• затвърдяват знанията си за видове триъгълници 
според ъглите

• затвърдяват знанията  си за намиране на неиз-
вестно умаляемо

• затвърдяват знанията си за мерните единици за 
дължина, за събиране и изваждане с тях. 

Методи на преподаване и учене: наблюдение, 
сравнение, аналогия, анализиране, синтезиране.

 
Учебно-методически ресурси: учебник, те-

традка №1, тетрадка №3, цветни моливи, флумастри, 
сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Със зад. 1 се актуализират знанията за събира-

не на двуцифрени с едноцифрени числа и на двуци-
френи с двуцифрени числа до получаване на сбор 
100. Актуализацията е задължителна, защото новите 
алгоритми се преподават по аналогия на старите.

Със зад. 2 се дава новото знание . Работи се в 
полето за нови знания и се коментират поетапно  ре-
довете на единиците, на десетиците и на стотиците. 
Учителят напомня на учениците да записват прех-
върлянето на 1 наум.

Зад. 3 е за начално затвърдяване на новото зна-
ние. Учениците преписват в тетрадките си примери-
те, като спазват правилата за правилно подреждане 

на двете събираеми и започват събирането от реда 
на единиците.

Зад. 4 е за сбор на три събираеми. Коментира се 
образецът в учебника, след което учениците препис-
ват примерите в работните си тетрадки и пресмятат 
сборовете. Обръща се внимание, че в някои сборове 
редните единици наум са 2. 

Зад. 5 е за усъвършенстване на уменията на учени-
ците за работа със съставни текстови задачи. Към по-
соченото решение. Учителят дава указания, че задачата 
може да е в права или в косвена форма. Текстът на за-
дачата и решението се записват в работната тетрадка.

Зад. 6 б) е геометрична задача с творчески харак-
тер. Възможни варианти на правоъгълници са: с дъл-
жина 400 мм и широчина 100 мм; с дължина 450 мм и 
широчина 50 мм, квадрат със страна 250 мм. 

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1, 2, 3 и 4 са подходящи е за урочна и до-

машна работа. В примерите на зад. 2 са включени 
типични грешки, допускани от учениците. 

Зад. 5 може да се даде  за домашна работа.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, сборници по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 6 от 
учебника, зад. 1 и 2 от тетрадка №1.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 47
ИЗВАЖДАНЕ С ТРИ  
ПРЕМИНАВАНИЯ

Вид на урока: за  нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Да се усвоят слу-

чаите на изваждане от хиляда на едноцифрени числа, 
на двуцифрени числа и на трицифрени числа с три 
преминавания.

Очаквани резултати
Учениците да:
• усвоят алгоритъма за изваждане от 1000 на ед-

ноцифрени, двуцифрени и трицифрени числа със за-
емане от реда на десетиците, стотиците и хилядите

• си изработят навик за проверка на изваждането 
чрез събиране

• затвърдят знанията си за намиране на неизвест-
но събираемо

• усъвършенстват уменията си за решаване на 
съставни текстови задачи

• затвърдят знанията и уменията си за намиране 
дължина на страна на триъгълник по дадени обикол-
ка и дължините на другите две страни

• усъвършенстват уменията си за работа със си-
метрични образи на предмети – откриване на симе-
трични образи, дорисуване на симетрични образи 
върху квадратна мрежа. 

Методи на преподаване и учене: наблюдение, 
сравнение, аналогия. 

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №1, тетрадка №3, цветни моливи, флумастри, 
сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е предвидена за актуализация на знанията 

за състава на трицифрените числа и числото 1000. 
Зад. 2 е текстова за въвеждане на новото знание. 

Обсъжда се съставът на умаляемото и умалителя. 
Представя се новият алгоритъм, като се стъпва на 
знанията на учениците за изваждане със заемане. 
Обръща се внимание на учениците за записване на 
точка над реда на хилядите, стотиците и десетиците. 
Прави се проверка на изваждането чрез събиране. 

Зад. 3 е за затвърдяване на новото знание, като са 
включени примери за изваждане от 1000. Задачите се 
решават в работната тетрадка, като се обръща внимание 
на правилната подредба на умаляемото и умалителя.

Зад. 4 също е за затвърдяване на новото знание. 

При работата с текстовата задача се изисква към да-
деното условие да се зададат подходящи въпроси. 
След това да се запишат решенията на съставените 
от учениците задачи. 

Зад. 5. Затвърдява се новото знание. За решаване-
то на текстовата задача е необходимо учениците да 
приложат знанията за намиране дължина на страна 
на триъгълник по дадени обиколка и дължините на 
другите две страни.

II. Насоки за работа в  тетрадка №1
Зад. 1 е подходяща за домашна работа.
Зад. 2. Намиране на неизвестно събираемо. Във 

всички примери сборът е 1000. Подходяща е за до-
машна работа.

Зад. 3. Необходимо е да се открият симетричните 
образи на смайлитата. Подходяща е за урочна и за 
домашна работа.

Зад. 4. Работа с квадратна мрежа. Учениците 
дорисуват показаните фигури, по указаните оси на 
симетрия. Спазват разположението на елементите и 
цветовете им. 

За ученици със затруднения: работа с материа-
ли от тетрадка №3 и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 4 
от учебника. 

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 48
ВЕК

Вид на урока: за нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Да се усвои от уче-

ниците новата мерна единица за време век. 

Очаквани резултати
Учениците да:
• усвоят и осмислят новата мерна единица за време 

век като мерна единица за големи периоди от време
• формират знания за   векове (столетия) и да нау-

чат, че 1 век е равен на 100 години
• обвържат знанието за новата мерна единица за 

време със знанията си по „Човекът и обществото”
• усвоят знания за линия на времето: съотнасяне 

на историческо събитие от българската или светов-
ната история към даден век

• формират умения за решаване на текстови зада-
чи с новата мерна единица за време век: съотнасяне 
на дадена година от новото летоброене към съответ-
ния век; намиране продължителност на събитие по 
дадени начало и край на събитието.

Методи на преподаване и учене: наблюдение, 
сравнение, анализ, синтез, аналогия. 

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №1, приложение към тетрадка №3 сборници 
по математика. 

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
В началото на урока се актуализират знанията на 

учениците за събития от българското историческо 
развитие с цитирани векове и години. Следва работа 
с полето за нови знания и запознаване с новото поня-
тие – големи периоди от време се измерват с векове 
(столетия), 1 век е равен на 100 години. Дава се и 
съкратеният запис 1 в. = 100 г. Учениците се запоз-
нават с линията на времето, като учителят обръща 
внимание на начина, по който се определя дадена 
година в кой век попада. Подходящо е учителят да 
начертае линия на времето на класната дъска, за да 
се коментират и други исторически събития.  

Зад. 1. При работа по подточки от а) до г) учени-
ците решават текстови задачи  от вида -  по дадени 
начало и край на историческо събитие да се намери 
продължителността му, като използват знанията от 
подготвителната част на урока.

Зад. 2. В рамките на 10 изречения учениците се 
запознават с любопитни исторически факти от све-

товното технологично развитие. Като използват тези 
факти и новата мерна единица за време век, в подто-
чки от а) до г) решават текстови задачи от сравняване.

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1 е предвидена за работа с линията на вре-

мето и данни от таблицата за годините на събития от 
българската история. Подходяща е за урочна и до-
машна работа.

Зад. 2. Използват се данни от таблица за начало 
и край на исторически събития, пресмята се продъл-
жителността им в години и се определя през кой век 
са се случили. Четирите примера включват годините 
на управление на български ханове. Не е необходимо 
учениците да имат предварителни знания, свързани с 
посочените събития. Подходяща е за домашна работа.

Зад. 3. От предложените 7 изречения учениците 
научават любопитни факти от световното техноло-
гично развитие. Необходимо да свържат всяко от 
изобретенията със съответния век от линията на вре-
мето. Подходяща е за урочна работа.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, приложенията, част от задачите в Сбор-
ник по математика за 3. клас и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика за 3. клас и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 3 от 
тетрадка №1. 

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 49
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за  затвърдяване на знанията и 
формиране на умения

 
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят 

знанията за събиране и изваждане с едно, две и три 
преминавания.

Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят знанията си за събиране на числата до 

1000 с едно, две и три преминавания и да  формират 
умения за правилното извършване на събирането

• затвърдят знанията си за изваждане  на числата 
до 1000 с едно, две и три преминавания и да формират 
умения за правилното извършване на изваждането

• затвърдят знанията си и да се формират умения 
за правилно пресмятане стойностите на числови из-
рази и ред на действията

• затвърдят знанията си и да се формират умения 
за лесно намиране сборове на три събираеми, като из-
ползват разместителното и съдружителното свойство

• затвърдят и усъвършенстват знанията и умения-
та си за съставяне и решаване на съставни текстови 
задачи в права и косвена форма

• затвърдят знанията си за мерните единици и да 
формират умения за правилно извършване на арит-
метичните действия събиране и изваждане с тях

• затвърдят и усъвършенстват знанията и умения-
та си за свързване на точки и получаване на фигури, 
за измерване дължините на страните на фигурите и 
намиране на обиколките им. 

Методи на преподаване и учене: сравнение, 
аналогия, анализиране, синтезиране, моделиране. 

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №1, тетрадка №3, чертожна линия, сборници 
по математика. 

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Със зад. 1 се затвърдяват знанията и се формират 

умения за правилно устно сравняване на числа.
Зад. 2. Затвърдяват се знанията за компонентите и 

резултатите при аритметичните действия и се форми-
рат умения за правилно записване и решаване на тек-
стови задачи от вида математическа диктовка.

Зад. 3. Затвърдят се знанията и се формират уме-
ния за правилно пресмятане стойностите на числови 
изрази. Ред на действията.

Зад. 4. Затвърдят умения за рационално смятане. 
Учениците се насочват към използване на образеца.

Зад. 5. Усъвършенстват се уменията за решаване 
на текстови задачи. 

Със зад. 6 се затвърдяват геометричните знания 
за видове триъгълници според ъглите, обиколка на 
триъгълник. 

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1. При правилно свързване на отговорите на 

примерите с буквите се получава „празник“.  Подхо-
дяща е за урочна и за домашна работа.

Зад. 2 включва мерните единици за дължина. Под-
ходяща е за урочна и за домашна работа.

Зад. 3 е текстова задача в косвена форма. Необхо-
димо е: да се направи чертеж и да се реши дадената 
задача; да се зададе друг въпрос така, че новата зада-
ча да се решава с две пресмятания. Подходяща е за 
урочна и за домашна работа.

Зад. 4 е подходяща за домашна работа.

За ученици със затруднения: материали от 
тетрадка №3, Сборник по математика за 3. клас и 
е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика за 3. клас и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5 
от учебника.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 50
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за  затвърдяване на знанията и 
формиране на умения

 
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят 

знанията за събиране и изваждане с едно, две и три 
преминавания.

Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят знанията си за събиране на числата до 

1000 с едно, две и три преминавания и да формират 
умения за правилното извършване на събирането

• затвърдят знанията си за изваждане  на числата 
до 1000 с едно, две и три преминавания и да формират 
умения за правилното извършване на изваждането

• затвърдят знанията си и да формират умения за 
правилно пресмятане стойностите на числови изрази 
и ред на действията

• затвърдят знанията си за компонентите и резул-
татите от четирите основни аритметични действия

• формират умения за правилно записване и ре-
шаване на задачи от вида математическа диктовка

• затвърдят и усъвършенстват знанията и умения-
та си за решаване на съставни текстови задачи, като 
използват данни от таблица или данни от диаграма

• развиват логическото си мислене, като работят с 
неравенства и   магически квадрат от събиране.

Методи на преподаване и учене: сравнение, 
аналогия, анализиране, синтезиране, моделиране. 

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №1, тетрадка №3, сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Затвърдяват се знанията и се формират 

умения за правилно устно сравняване на сборове и 
разлики с числа. По преценка на учителя могат да се 
дадат предварителни указания.  

Зад. 2. Затвърдят се знанията и се формират уме-
ния за правилно пресмятане стойностите на числови 
изрази. В примерите се включени четирите основни 
аритметични действия, спазва се редът на действията.

Зад. 3. Затвърдяват се знанията за наименования-
та на компонентите и резултатите при четирите арит-
метични действия и се формират умения за правилно 
записване и решаване на текстови задачи от вида ма-
тематическа диктовка.

Зад. 4. Усъвършенстват се знанията и уменията 

за решаване на текстови задачи и за боравене с дан-
ни от таблица, което е важна практическа математи-
ческа компетентност. 

Зад. 5. Затвърдяват се знанията на учениците за 
мерните единици. Усъвършенстват се уменията на 
учениците за правилната им употреба в ежедневието.  

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1 включва примери от събиране с преминава-

не и изваждане със заемане, както и случаи от таблич-
но умножение и деление. Припомня се ред на дейст-
вията. Подходяща е за урочна и за домашна работа.

Зад. 2 предлага работа с диаграма.  Подходяща е за 
урочна работа. Коментира се с учениците какво е из-
образено на диаграмата. Учениците се насочват към 
самостоятелна работа по подточки от а) до г). При за-
труднения учителят дава необходимите указания. 

Зад. 3. След пресмятане на сборовете учениците 
правят извод дали квадратът е магически. Подходя-
ща е за домашна работа.

За ученици със затруднения: работа с материа-
ли от тетрадка №3, Сборник по математика за 3. клас  
и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник 
по математика за 3. клас и „Пъстра математика“ – 
3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 1 
от учебника.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 51
ВЕЧЕ ЗНАМ!

Вид на урока: за обобщаване и систематизиране 
на знанията

 
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят и 

систематизират знанията от дял „Събиране и изваж-
дане на числата до 1000 с преминаване”.

Очаквани резултати
Учениците да:
• обобщят и систематизират знанията си за събира-

не на числата до 1000 с едно, две и три преминавания
• обобщят и систематизират знанията си за изваж-

дане на числата до 1000 с едно, две и три преминавания
• обобщят и систематизират знанията си за пра-

вилно пресмятане стойностите на числови изрази, 
като спазват реда на действията

• обобщят и систематизират знанията си за нами-
ране на неизвестно умаляемо

• обобщят и систематизират знанията си за видо-
вете триъгълници според ъглите

• обобщят и систематизират знанията и уменията 
си за решаване на съставни текстови задачи в права 
и косвена форма

• обобщят и систематизират знанията си за наиме-
нованията на компонентите и резултатите от аритме-
тичните действия

• обобщят и систематизират знанията си за мерна-
та единица за време век.

Методи на преподаване и учене: обобщение, кон-
кретизация, анализиране, синтезиране, моделиране. 

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №1,  тетрадка №3, сборници по математика. 

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Обобщават се и се  систематизират знани-

ята за събиране на числата до 1000 без преминаване 
и с едно, две и три преминавания.

Зад. 2. Обобщават се и се  систематизират знани-
ята за поетапно извършване на четирите аритметични 
действия в задачи от вида верижка. Интегрална връзка 
на математическите знания със знанията за природата. 

Зад. 3. Систематизират се знанията за изваждане 
на числата до 1000, както и проверка чрез събиране.

Зад. 4. Систематизират се знанията за пресмятане 
на сборове от три събираеми чрез използване на раз-
местителното и съдружителното свойство.

Зад. 5. Обобщават се знанията за намиране на не-
известно умаляемо.

Зад. 6. Обобщават се знанията за решаване на със-
тавна текстова задача в права форма с три пресмятания.

Зад. 7. Обобщават се знанията за решаване на състав-
на текстова задача в косвена форма с две пресмятания. 

Зад. 8. Задачата е предвидена за колективна рабо-
та. Отг. Общо са 16 триъгълника – 4 са остроъгъл-
ните, 6 са правоъгълните и 6 са тъпоъгълните. 

Зад. 9. Обобщават се и се  систематизират знани-
ята за мерната единица за време век. 

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1. Работи се с таблицата. Преценява се кой е 

липсващият елемент от задачата, пресмята се и се за-
писва на правилното място. Подходяща е за урочна 
и за домашна работа.

Зад. 2. При правилно пресмятане на всички число-
ви изрази  и свързване със съответната буква, се по-
лучава „Кристоф“. Подходяща е за домашна работа.

Зад. 3 е за съставяне и решаване на текстова зада-
ча в косвена форма с две пресмятания с помощта на 
чертежа. Подходяща е за домашна работа.

За ученици със затруднения: работа с матери-
али от тетрадка №3,  Сборник по математика за 3. 
клас и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика за 3. клас и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 8 
от учебника.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 52
МОГА ЛИ САМ?

Вид на урока: за проверка и оценка на знанията 
(междинна диагностика)

Дидактическа цел на урока: Да се измерят чрез 
тест и да се оценят постиженията на учениците за 
усвоеното учебно съдържание в дяловете: „Числата 
до 1000”, „Събиране и изваждане на числата до 1000 
без преминаване”, „Събиране и изваждане на числа-
та до 1000 с преминаване”. 

Диагностиката е текуща. Формата за теста е инди-
видуална. Време за изпълнение на теста – 40 минути. 

В приложенията в края на книгата за учителя, 
предоставяме варианти на теста за две групи.  Тес-
товете са аналогични на този, включен в учебника и 
следва да се оценяват по същия начин. 

Учебно-методически ресурси: тест 

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа с теста
Зад. 1 измерва знанията за събиране с премина-

ване. Всяка вярно решена задача се оценява с 2 т. 
Максимален брой – 6 т.

Зад. 2 измерва знанията за изваждане със заема-
не. Всяка вярно решена задача се оценява с 2 т. Мак-
симален брой – 6 т.

Зад. 3 измерва знанията за работа с числови из-
рази и спазване реда за извършване на действията. 
За всеки числов израз – 1 т. за вярно пресмятане 
в скобите и 2 т. за верен краен резултат, общо 3 т. 
Максимален брой – 6 т.

Зад. 4 измерва знанията за намиране на неизвест-
но умаляемо. За всяка задача – 1 т. за правилно при-
лагане на правилото за намиране на неизвестното 
умаляемо и 2 т. за вярно пресмятане, общо 3 т. Мак-
симален брой – 6 т.

Зад. 5 измерва знанията и уменията на учениците 
за определяне на вида на триъгълниците според ъгли-
те, измерване дължините на страните и намиране на 
обиколките им. За всяка фигура – 1 т. за вярно опре-
делен вид на триъгълника според ъглите,  1 т. за вяр-
но записан сбор за намиране на обиколката и 1 т. за 
вярно пресмятане, общо 3 т. Максимален брой – 9 т.

Зад. 6 измерва знанията на учениците за намиране 
на страна на триъгълник по дадени обиколка и дъл-
жини на другите две страни. За намиране на сбор на 
двете страни на триъгълника – 1 т., и за вярно прес-
метната трета страна на триъгълника – 1 т. Максима-
лен брой – 2 т. 

Зад. 7 измерва знанията и уменията на учениците 

за решаване на съставни текстови задачи с три пре-
смятания. За вярно записано и пресметнато първо 
пресмятане – 1 т., за вярно записано и пресметнато 
второ  пресмятане – 1 т., за вярно записано и прес-
метнато трето пресмятане – 1 т., за правилно име-
нуване на отговора при всяко пресмятане – 1 т. и 
за краен отговор със съобщително изречение – 1 т. 
Максимален брой – 5 т.

Общо за целия тест максималният брой  точки е 40. 
Скала за трансформация на постиженията от точ-

ки 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 до 40 т. – ученикът се спра-

вя отлично!

II. Насоки за работа в тетрадка №1
В учебната тетрадка са включени три задачи, кои-

то се разглеждат и решават по усмотрение на учите-
ля. Могат да се решават при подготовката за теста, 
както и  да се дадат за изпълнение на учениците, кои-
то се справят по-бързо с теста. 

За учениците със СОП в приложенията предла-
гаме работен лист. 
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Урок 53
УМНОЖЕНИЕ БЕЗ 
ПРЕМИНАВАНЕ 

Вид на урока: за нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Учениците да овла-

деят умножение без преминаване на двуцифрени и 
трицифрени числа с едноцифрено число.

Очаквани резултати
Учениците да:
• актуализират знанията си за таблично умножение
• актуализират знанията си за състав на числата – 

представяне на числата като десетици или като стотици
• усвоят умение за намиране на произведение на 

двуцифрено число, което в реда на единиците има 
нула, с едноцифрено число – устно смятане

• усвоят умение за намиране на произведение на 
трицифрено число, което в реда на десетиците и на 
единиците си има нули, с едноцифрено число 

• развиват уменията си за самостоятелно решава-
не на  текстови задачи

• усъвършенстват уменията си за решаване на 
текстови задачи в косвена форма.

Методи на преподаване и учене: актуализиране 
на стари знания, онагледяване, анализ, моделиране

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, тетрадка №3, е-учебник, чертожна линия, 
сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Със зад. 1 се актуализират знанията за таблично 

умножение и деление. Подходяща е за устно смятане.
Зад. 2 е за представяне на двуцифрени числа като 

десетици и на трицифрени числа като стотици. Грешен 
е третият пример. Подходяща е за фронтална работа.

Зад. 3 изходна текстова задача за въвеждане на 
новото знание. Правилният начин на пресмятане на 
произведение на кръгли десетици с едноцифрено 
число е показан чрез репликите на герой – учителка. 
Показан е и начинът на записване на този вид задачи.

Зад. 4 също е изходна текстова задача за новото 
знание. Правилният начин на пресмятане на произ-
ведение на кръгли стотици с едноцифрено число е 
показан чрез репликите на герой – учителка. Показа-
но е и как се записват този вид задачи.

Зад. 5 е за самостоятелно прилагане на новите 
знания. Подходяща е за индивидуална работа.

Зад. 6 съдържа съставни числови изрази със ско-

би. Следва да се приложи правилото за ред на дейст-
вията. Подходяща е за самостоятелна работа.

Зад. 7 е творческо упражнение върху текстова за-
дача, която съдържа косвено отношение. Подходящ 
въпрос е: Колко зайци и кокошки общо отглежда 
този фермер? Съотнасяне на текстова задача с модел 
на нейното решение. Правилният отговор е б).

Зад. 8 е елементарна текстова задача в косвена 
форма. Анализ: Как ще намерим колко ученици учат 
от 5. до 7. клас? Като умножим броя на учениците от 
началните класове по 2. 

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 е за самостоятелна работа. Може да се реши 

след зад. 5 от учебника или да се даде за домашно.
Зад. 2, 3, 4 и 5 са подходящи е за домашна работа.
Зад. 6 е творческо упражнение върху текстова за-

дача от вида съставяне на текстова задача по даден 
числов израз, който е модел на решението ѝ. Под-
ходящо е учениците да съставят и изказват своите 
текстови задачи  устно, а после да им се възложи да 
решат съставените от тях задачи.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, сборници по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 7 от 
учебника, зад. 6 от тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 54
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО 
СВОЙСТВО НА 
УМНОЖЕНИЕТО

Вид на урока: за нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Да се усвои разпреде-

лителното свойство на умножението спрямо събирането

Очаквани резултати
Учениците да:
• се запознаят с разпределителното свойство на 

умножението
• осмислят приложението на свойството за по-ра-

ционално решаване на задачи
• осмислят приложението на свойството и по от-

ношение на изваждането
• усвоят умножение на сбор с число като основа 

за решаване на текстови задачи по два начина
• усъвършенстват умението си за разпознаване и 

отброяване в комбинирана фигура на видове триъ-
гълници според ъглите.

Методи на преподаване и учене: актуализиране 
на стари знания, онагледяване, анализ, моделиране

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка №2, сборници по математика и е-учебник.

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Със зад. 1 се подготвя възприемането на новото 

учебно съдържание. Подходяща е за фронтална работа. 
Зад. 2 е изходна текстова задача, подходяща за реша-
ване по два начина, с приложение на разпределително-
то свойство. В карето за нови знания задачата е про-
блемна. След анализ се прави извод, че резултатите от 
двете решения са еднакви, но са получени по различен 
начин. Изведено е правилото за умножение на сбор с 
число. Учениците го записват в тетрадките си.

Зад. 3 е за първоначално прилагане на новите зна-
ния. Подходяща за самостоятелна работа. Коментира 
се, че невинаги може да се приложи разпределителното 
свойство на умножението, тъй като не са изучени всич-
ки случаи на умножение на двуцифрени и трицифрени 
числа с едноцифрени. Извежда се разпределителното 
свойство на умножението спрямо изваждането.

Зад. 4 за самостоятелна работа за прилагане на 
новите знания. Насочва се вниманието на учениците 
към търсене на лесни начини за пресмятане.

Зад. 5 се решава по образеца.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 е за рационално пресмятане чрез прилагане 

на умножение на сбор с число и умножение на разли-
ка с число. Подходяща е за домашна работа.

Зад. 2 е творческо упражнение – решаване на за-
дача по два начина. I. Като съберем броя на опаков-
ките на двата реда, ще намерим колко общо са опа-
ковките. Като умножим общия брой на опаковките 
по броя на яйцата в една опаковка ще намерим колко 
общо са яйцата. II. Като умножим броя на опаковките 
на единия рафт по броя на яйцата в една опаковка ще 
намерим броя на яйцата на този рафт. Като умножим 
броя на опаковките на другия рафт по броя на яйцата 
ще намерим броя на яйцата на този рафт. Като събе-
рем броя на яйцата на първия рафт с броя на яйцата 
на втория рафт ще намерим колко общо са яйцата.

Зад. 3 е за решаване по два начина. Анализът е 
аналогичен на задача 2.

Зад. 4 е подходяща е за допълнителна самостоя-
телна работа след зад. 5 от учебника или за домашно.

Зад. 5 е за самостоятелна работа Отг. б). 
За ученици със затруднения: материали от 

тетрадка №3, Сборник по математика за 3. клас и 
е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 2 и 
зад. 3 от тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 55
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знанията и 
формиране на умения

 
Дидактическа цел на урока: Учениците да зат-

върдят и усъвършенстват уменията си за умножение 
без преминаване и за прилагане на разпределително-
то свойство на умножението.

Очаквани резултати
Учениците да:
• усъвършенстват и автоматизират уменията си 

за умножение на двуцифрено и трицифрено число с 
едноцифрено число без преминаване

• усъвършенстват приложението на разпредели-
телното свойство на умножението

• усъвършенстват уменията си за решаване и съ-
ставяне на текстови задачи

• усъвършенстват уменията си за измерване на 
отсечки в милиметри

• затвърдят умението си за разпознаване и отбро-
яване на тъпи ъгли по чертеж

• усъвършенстват умението си за записване реше-
нието на съставна текстова задача с един числов израз.

Методи на преподаване и учене: актуализиране 
на стари знания, онагледяване, анализ, моделиране

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка №2, е-учебник, чертожна линия, сборници 
по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 - мълчанка за устно смятане.
Зад. 2 е геометрична задача за измерване и срав-

няване дължините на отсечки в милиметри. 
Зад. 3 е от вида математическа диктовка.
Зад. 4 е творческо упражнение – допълване на въ-

прос по дадено условие. Подходяща е за устно смятане.
Зад. 5 е за пресмятане на изрази. Подходяща е за 

самостоятелна работа.
Зад. 6 е подходяща за затвърдяване на уменията за 

прилагане разпределителното свойство на умножението.

Зад. 7. Съставна текстова задача с 3 пресмятания.
Зад. 8. Отг. Тъпите ъгли начертежа са 3: POL, 

POK, NOK.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1. Учениците трябва да стигнат до извода, че 

когато единият множител се увеличава 2 пъти, а вто-
рият е постоянно число, то произведението също се 
увеличава 2 пъти.

Зад. 2 е практическа задача за измерване в ми-
лиметри и намиране сбор на именувани числа.

Зад. 3. Използване на рационални начини за пре-
смятане – умножение на сбор с число и умножение 
на разлика с число.

Зад. 4 е с избираем отговор – откриване и избро-
яване на тъпи ъгли по чертеж. Отг. в) 7.

Зад. 5. Съставна текстова задача с 3 пресмятания. 
Анализ: Как ще намерим броя на елхите? Като ум-
ножим броя на редовете по броя на елхите в един 
ред. Как ще намерим броя на боровете? Като броя 
на елхите умножим по 2. Как ще намерим колко иг-
лолистни дървета има общо? Като съберем броя на 
елхите с броя на боровете.

За ученици със затруднения: материали от 
тетрадка №3, Сборник по математика за 3. клас  и 
е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика за 3. Клас, Сборник „Пъстра математи-
ка“ – 3. клас

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 2 и 
зад. 4 от тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 56
УМНОЖЕНИЕ БЕЗ 
ПРЕМИНАВАНЕ

Вид на урока: за нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Учениците да усво-

ят алгоритъма за писмено умножение на двуцифрено 
и трицифрено число с едноцифрено без преминаване.

Очаквани резултати
Учениците да:
• актуализират знанията си за представянето на 

двуцифрени и трицифрани числа като сбор от редни 
единици

• усвоят алгоритъм за писмено умножение на дву-
цифрено число с едноифрено без преминаване

• усвоят алгоритъм за умножение на трицифрено 
число с едноцифрено без преминаване

• затвърдят умението си за писмено умножение
• затвърдят умението си за решаване на текстови 

задачи в косвена форма
• затвърдят умението си за намиране обиколка на 

правоъгълник
• затвърдят умението си за определяне вида на 

триъгълник според страните и според ъглите
• затвърдят умението си за намиране на неизвест-

но умаляемо
• затвърдят умението си за чертане на видовете ъгли.

Методи на преподаване и учене: актуализиране 
на стари знания, онагледяване, анализ, моделиране

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, е-учебник, чертожна линия, чертожен 
триъгълник, сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е предвидена е за подготовка за писмено 

умножение без преминаване.
Зад. 2 е изходна текстова задача. В карето за нови 

знания е показан алгоритъмът за писмено умноже-
ние и правилният начин за записване. 

Зад. 3 е изходна текстова задача за умножение на 
триифрено число с едноцифрено без преминаване. В ка-
рето за нови знания: Задачата е решена на основата на 
умножение на сбор с число. Показан е алгоритъмът за 
писмено умножение и правилният начин за записване. 

Зад. 4 е за първоначално прилагане на новите зна-
ния. Подходяща е за самостоятелна работа.

Зад. 5 е за рационално пресмятане и прилагане на 
разпределителното свойсво на умножението.

Зад. 6 е елементарна текстова задача в косвена 
форма. Анализ: Как ще намерим броя на третоклас-
ниците, които тренират футбол? Като умножим броя 
на второкласниците, които тренират футбол, по 2.

Зад. 7 – намиране обиколка на правоъгълник чрез 
използване на действие умножение и действие съби-
ране. Умножава се широчината по 2, умножава се дъл-
жината по 2 и получените произведения се събират.

Зад. 8 е с избираем отговор. Определя се видът на 
триъгълник в комбинирана фигура според страните 
и според ъглите. Отг. б) Разностранен и тъпоъгълен.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 – логическа задача. Правилото е „по 3“. 

Пропуснатите числа са 22 и 33.
Зад. 2 – намиране на неизвестно умаляемо. Първо 

трябва да се извърши умножението от дясната стра-
на на равенството. Подходяща е за домашна работа.

Зад. 3. Подходяща е за домашна работа.
Зад. 4. Отг. а) т. С; б) т. В; в) т. D.

За ученици със затруднения: материали от 
тетрадка №3, Сборник по математика за 3. клас и 
е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика за 3. клас, сборник „Пъстра математика“ 
– 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 1 от 
тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 57
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знанията и 
формиране на умения

 
Дидактическа цел на урока: Усъвършенстване 

на уменията за писмено умножение на двуцифрено и 
трицифрено число с едноцифрено без преминаване.

Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят уменията си за писмено умножение на 

двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено без 
преминаване

• формират умения за аргументиране на отговора 
си при откриване прилики и разлики между геомет-
рични фигури

• усъвършенства умението си за решаване на за-
дачи, съдържащи отношението „... пъти повече“ и „с 
... повече“

• усъвършенстват уменията си за работа с мерни 
единици

• развиват уменията си за самостоятелно решава-
не на  текстови задачи.

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

Учебно-методически ресурси: учебник, тетрадка 
№2, тетрадка №3, е-учебник, чертожна линия, табло 
с таблицата за умножение, сборници по математика

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е подходяща е за фронтална работа.  
Зад. 2 съдържа съставни числови изрази. Прилага 

се правилото за ред на действия в изрази без скоби.
Зад. 3 е за измерване дължина на отсечка в милиметри 

и намиране дължина на начупена линия чрез умножение.
Зад. 4 – откриване на прилики и разлики между 

геометрични фигури. Учениците да формират уме-
ние за обосноваване на отговора си. 

Зад. 5 е елементарна текстова задача от умноже-
ние. Анализ: Как ще намерим колко килограма хра-
на изяжда слон за два дни? Като килограмите храна, 
които изяжда за един ден умножим по броя на дните. 
Подходяща е за самостоятелна работа.

Зад. 6 е елементарна текстова задача от умноже-
ние. Анализ: Как ще намерим колко килограма храна 
изяжда жирафът за три дни? Като килограмите хра-
на, които изяжда за един ден умножим по броя на 
дните. Подходяща е за самостоятелна работа.  

Зад. 7. Съставна текстова задача с три пресмята-
ния, съдържаща косвени отношения. Анализ: Как ще 
намерим колко лева струва бюрото? Като от цената 
на леглото извадим 98 лв. Как ще намерим колко пари 
са платили за столовете? Като умножим цената на 
един стол по броя на столовете? Как ще намерим кол-
ко лева общо са похарчили за обзавеждането? Като 
съберем цената на леглото, но бюрото и на столовете. 

Зад. 8 е упражнение за съставяне на текстова задача 
по числов израз. В задачата трябва да присъства отно-
шението „2 пъти повече“ и да се търси колко са общо.

Зад. 9 – логическа задача с пропуснати цифри. Пра-
ви се анализ. Отг. 214.2 = 428; 132.3 = 396; 321.3 = 963.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 е за прилагане на новото знание. 
Зад. 2 е текстова задача за пресмятане период от 

време в минути. Прави се анализ. 
Зад. 3 и 4 са подходящи за домашна работа.
Зад. 5. За решаването ѝ се използва изображение-

то на часовник.

За ученици със затруднения: ламиниран кар-
тон, материали от тетрадка №3, е-учебник, Сборник 
по математика за 3. клас.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика за 3. клас, „Пъстра математика“ – 3. клас

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 9 от 
учебника и зад. 5 от тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 58
УМНОЖЕНИЕ С ЕДНО 
ПРЕМИНАВАНЕ

Вид на урока: за нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Учениците да се 

запознаят с алгоритъма за писмено умножение с 
едно преминаване.

Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят и усъвършенстват уменията си за ум-

ножение без преминаване
• усвоят алгоритъм за писмено умножение с едно 

преминаване
• затвърдят умението си за умножение с едно пре-

минаване при решаване на прости и съставни число-
ви изрази

• усъвършенстват умението си за решаване на 
съставни текстови задачи

• затвърдят умението си за намиране обиколка на 
квадрат, равностранен триъгълник и равнобедрен 
триъгълник

• развиват уменията си за прилагане на свойства-
та на умножението.

Методи на преподаване и учене: актуализиране 
на стари знания, онагледяване, беседа, демонстра-
ция, анализ

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, е-учебник, сборници по математика

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника

Зад. 1 е подходяща за актуализиране на умението 
за умножение без преминаване.

Зад. 2 изходна текстова задача за въвеждане на но-
вите знания. В карето за нови знания: Задачата е реше-
на на основата на умножение на сбор с число. Алгори-
тъмът е представен като реплики на герой – учителка.

Зад. 3 е за първоначално прилагане на новите зна-
ния. Подходяща е за изпълнение като самостоятелна 
работа от всички ученици.

Зад. 4 е за прилагане на новите знания в по-сложни 
условия – използват се свойствата на умножението.

Зад. 5 е за намиране обиколки на геометрични фи-
гури.

Зад. 6 е за прилагане на новите знания при реша-
ване на съставни числови изрази.

Зад. 7 е съставна текстова задача. Прави се анализ. 

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 се решава чрез умножение с едно преми-

наване. Може да се реши след зад. 3 от учебника. 
Подходяща е и за домашна работа.  

Зад. 2 е за прилагане свойствата на умножението. 
Може да се реши като допълнителна след зад. 4 от 
учебника.

Зад. 3 е за намиране на неизвестно умаляемо. 
Първо се извършва умножението отдясно на равен-
ството.

Зад. 4 е геометрична задача за чертане на отсечка. 
Подходяща е за домашна работа. 

Зад. 5 – намиране обиколка на равнобедрен три-
ъгълник. Може да се реши като допълнителна след 
зад. 5 от учебника.

Зад. 6 е съставна текстова задача. Решава се на 
основата на умножение на сбор с число. Може да се 
реши по два начина: (3 + 6).12 или 3.12 + 6.12.

За ученици със затруднения: Сборник по мате-
матика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5 от 
учебника и зад. 6 от тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 59
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знания и фор-
миране на умения 

 
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и 

автоматизират уменията на учениците за умножение 
с едно преминаване.

Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят и усъвършенстват уменията си за ум-

ножение на числата до 1000 с едно преминаване
• усъвършенстват уменията си за чертане на гео-

метрични фигури в квадратна мрежа
• затвърдят знанията си за умножение с едно пре-

минаване
• усъвършенстват умението си за решаване на 

текстови задачи
• развият уменията си разпознаване на видовете 

триъгълници според ъглите
• развиват логическото си мислене.

Методи на преподаване и учене: актуализиране 
на стари знания, онагледяване, беседа, демонстра-
ция, анализ

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна 
тетрадка №2, учебна тетрадка №3, страна Б на лами-
нирания картон, е-учебник, сборници по математика

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е за прилагане знанията за умножение с 

едно преминаване. Подходяща е за самостоятелна 
работа в тетрадките.

Зад. 2 е за прилагане уменията за измерване стра-
ните на правоъгълници в милиметри и пресмятане на 
обиколките им.  

Зад. 3 – намиране на неизвестен компонент. Пър-
во следва да се извършат пресмятанията отдясно на 
равенството.

Зад. 4 е съставна текстова задача с 3 пресмята-
ния. Подходяща е за общокласна работа.

Зад. 5 е съставна текстова задача, съдържаща 
косвени отношения. 

Зад. 6 – откриване и преброяване на видове триъ-
гълници според ъглите в комбинирана фигура.

Зад. 7 е логическа редица числа с прилагане на 
правило.

Зад. 8 е от умножение с преминаване с пропусна-
ти цифри в записа. 

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 е занимателна задача-верижка. Може да се 

реши в началото на урока.
Зад. 2 е за затвърдяване на новите знания. Подхо-

дяща е за домашна работа.
Зад. 3 е практическа геометрична задача за чер-

тане и именуване на геометрични фигури върху ква-
дратна мрежа.

Зад. 4 е съставна текстова задача с 3 пресмята-
ния. Подходяща е за домашна работа.

За ученици със затруднения: работа с мате-
риали от тетрадка №3, Сборник по математика и 
е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 6 и 
зад. 8 от учебника.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 60
УМНОЖЕНИЕ С ДВЕ 
ПРЕМИНАВАНИЯ

Вид на урока: за нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Учениците да ус-

воят алгоритъм за писмено умножение на числата до 
1000 с две преминавания.

Очаквани резултати
Учениците да:
• усвои алгоритъм за умножение на двуцифрено и 

трицифрено число с едноцифрено с две преминавания
• затвърят новите знания при задачи за  намиране-

то на обиколка на квадрат, равностранен и равнобед-
рен триъгълник чрез действие умножение

• развиват уменията си за самостоятелно решава-
не на  текстови задачи

• формират умение за представяне на левове и 
стотинки в стотинки и решаване на задача за покуп-
ко-продажба.

Методи на преподаване и учене: актуализиране 
на стари знания, онагледяване, анализ, моделиране

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, страна Б на ламинирания картон, е-учеб-
ник, табло, сборници по математика 

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника

Със зад. 1 се актуализират всички изучени до мо-
мента случаи от умножение с числата до 1000.

Зад. 2 е изходна текстова задача от умножение на 
двуцифрено с едноцифрено с 2 преминавания. В ка-
рето за нови знания: Задачата е решена на основата 
на умножение на сбор с число. Алгоритъмът е пред-
ставен в таблица. Начинът на пресмятане е изказан 
от герой-учителка.

Зад. 3 е изходна текстова задача от умножение на 
трицифрено с едноцифрено число с 2 преминавания. 
В карето за нови знания: Задачата е решена на осно-
вата на умножение на сбор с число. Алгоритъмът е 
представен в таблица. Начинът на пресмятане е изка-
зан от герой-учителка.

Зад. 4 е за първоначално прилагане на новите зна-
ния. Подходяща е за самостоятелна работа от целия 
клас. Може да се реши пример образец.

Зад. 5 е геометрична текстова задача за намиране 
обиколка на равностранен триъгълник. Подходяща е 
за самостоятелна работа.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 е за рационално пресмятане. Може да се 

даде за домашна работа.
Зад. 2 е елементарна текстова задача. Подходя-

ща е за самостоятелна работа в урока след зад. 2 от 
учебника.

Зад. 3 е за въвеждане начина на представяне на ле-
вове и стотинки в стотинки и извършване на пресмята-
не с именувани числа. Подходяща е за работа в урока.

Зад. 4 – намиране на обиколки на геометрични 
фигури чрез използване на умножение. Подходяща 
е за домашна работа.

Зад. 5 е логическа редица от числа. За да разбере 
кое е правилото, ученикът следва да извади от второ-
то число първото и от третото число –второто. Пра-
вилото е: + 104. Следващите числа са: 398, 502; 606

За ученици със затруднения: работа с таблото, 
със Сборник по математика за 3. клас и с е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5 от 
тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 61
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знания и фор-
миране на умения 

 
Дидактическа цел на урока: Учениците да зат-

върдят знанията си за писмено умножение на числа-
та до 1000 с две преминавания.

Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят и усъвършенстват уменията си за писме-

но умножение на числата до 1000 с две преминавания
• усъвършенства умението си за чертане на отсеч-

ки по дадена мярка
• усъвършенства умението си за решаване на тек-

стови задачи, съдържащи косвени отношения
• развиват уменията си за самостоятелно решава-

не на текстови задачи.

Методи на преподаване и учене: актуализиране 
на стари знания, онагледяване, беседа, демонстра-
ция, анализ, моделиране

Учебно-методически ресурси: учебник,  те-
традка №2, страна Б на ламинирания картон, е-учеб-
ник, сборници по математика

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 предвидена за усъвършенстване уменията 

на учениците за писмено умножение с две премина-
вания. Може да се раздели на части и да се възложи 
за изпълнение на различни групи ученици.

Зад. 2 е задача от типа Математическа диктовка.
Зад. 3 е геометрична задача за намиране страна на 

правоъгълник по дадени негова обиколка и другата 
страна. Подходяща е за общокласна работа.

Зад. 4 е съставна текстова задача. Подходящо е 
учителят да направи схематичен модел, за да я она-
гледи. Творческо упражнение от вида преобразува-
не – учениците трябва да измислят друг въпрос и да 
решат новата задача. Подходящ въпрос е „Колко ту-
ристи общо има в трите хотела?“

Зад. 5 е съставна текстова задача, съдържаща 
косвени отношения. Обсъжда се чрез фронтална бе-
седа, след което учениците я решават самостоятелно.

Зад. 6 е практическа геометрична задача. Подхо-
дяща е за домашна работа.

Зад. 7 е предвидена за усъвършенстване умения-
та на учениците за определяне вида на триъгълник. 
Подходяща е за фронтална работа.

Зад. 8 – определяне и отброяване на различни 
видове ъгли в комбинирана фигура. Подходяща е за 
домашна работа.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 е занимателна задача за свързване на 

числови изрази с техните отговори. Подходяща е за 
начало на урока. 

Зад. 2 е за сравняване стойностите на числови из-
рази. Подходяща е за домашна работа.

Зад. 3 е съставна текстова задача, съдържаща 
косвени отношения. Може да се реши след зад. 5 от 
учебника.

Зад. 4 е съставна текстова задача, съдържаща от-
ношението „пъти повече“. Добре е да се проведе бе-
седа с учениците за опазване на здравето и за ролята 
на ваксинациите.

Зад. 5 е творческа задача за усъвършенстване 
знанията на учениците за геометричните фигури ква-
драт и триъгълник и за определяне вида на триъгъл-
ник. Има различни варианти на изпълнение. 

За ученици със затруднения: работа със страна 
Б на ламинирания картон, със Сборник по математи-
ка за 3. клас и с е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 4 и 
зад. 8 от учебника и зад. 5 от тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 62
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знания и фор-
миране на умения 

 
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и 

усъвършенстват уменията на учениите за умноже-
ние с преминаване.

Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят и усъвършенстват уменията си за ум-

ножение с преминаване
• усъвършенстват уменията си за решаване на 

текстови задачи
• усъвършенства умението си за намиране на не-

известен компонент
• развиват уменията си за допълване и самостоя-

телно съставяне на  текстови задачи
• развиват умението си за работа с числови данни, 

поместени в таблици
• поддържат умението си за намиране обиколки 

на геометрични фигури.

Методи на преподаване и учене: актуализиране 
на стари знания, онагледяване, беседа, демонстра-
ция, анализ, моделиране

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка №2, учебна тетрадка №3, Сборници по ма-
тематика и е-учебник

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е предвидена за работа с числови данни, 

представени в таблици. Творческо упражнение по 
съставяне на ткстови задачи. 

Зад. 2 е за намиране на неизвестно събираемо и 
на неизвестно умаляемо. Първо се извършва умно-
жението отдясно на равенството.  

Зад. 3 е за приложение на умението за намиране 
обиколка на равнобедрен триъгълник. Подходяща е 
за самостоятелна работа.

Зад. 4 е за откриване и записване на остри ъгли в 
комбинирана фигура. Острите ъгли са 5.

Зад. 5 е творческо упражнение за съставяне на 
текстова задача по даден числов израз – модел на 
решението ѝ. Сюжетът следва да е свързан с изход-
на сума пари – 1000 лв. и купени мебели (например 
маса и 6 стола). Въпросът на задачата е „Колко лева 
са останали?“

Зад. 6 е творческо упражнение от вида допълване 

на въпрос по дадено условие и решение на задачата. 
Възможни са два въпроса: „С колко лева диванът е 
по-скъп от креслото?“ или „С колко лева креслото е 
по-евтино от дивана?“ 

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 е за прилагане на умението за умножение 

на числата до 1000 с преминаване. Подходяща е да се 
реши от всички ученици в началото на урока, преди 
зад. 1 от учебника.

Зад. 2 е от вида математическа диктовка. Подхо-
дяща е за фронтална общокласна работа.

Зад. 3 е съставна текстова задача. Подходяща е 
за домашна работа. Решението се записва с израза:  
6.36 лв. + 299 лв. =.

Зад. 4 е подходяща за приложение на разпредели-
телното свойство на умножението спрямо събиране-
то и спрямо изваждането.

Зад. 5 е геометрична задача от намиране обикол-
ки на геометрични фигури. Може да се приложи гру-
пова работа или да се даде за домашна работа.

За ученици със затруднения: работа с материали 
от тетрадка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 1, 
зад. 5 и зад. 6 от учебника и зад. 5 от тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 63
ВЕЧЕ ЗНАМ

Вид на урока: за  обобщаване и систематизиране 
на знанията

 
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят и 

систематизират знанията за умножение на двуци-
френо и трицифрено число с едноцифрено число .

Очаквани резултати
Учениците да:
• обобщят и систематизират знанията си за умно-

жение на двуцифрено и трицифрено число с едноци-
френо число

• обобщят и систематизират знанията си за прила-
гане на разпределителното свойство

• обобщят и систематизират знанията си за срав-
няване на мерната единица за дължина

• обобщят и систематизират знанията си за нами-
ране на неизвестно събираемо,  умаляемо, множи-
тел, делимо

• обобщят и систематизират знанията и уменията 
си за решаване на съставни текстови задачи в права 
и косвена форма.

Методи на преподаване и учене: обобщение, кон-
кретизация, анализиране, синтезиране, моделиране. 

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2 

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 – обобщават се и се систематизират знани-

ята за умножение на трицифрено и двуцифрено чис-
ло с едноцифрено със и без преминаване.

Зад. 2 – обобщават се и се  систематизират знани-
ята за разпределителното свойство при действие ум-
ножение. Акцентира се върху пресмятането по лесен 
начин – умножение на сбор с число.

Зад. 3 – обобщават се и се  систематизират зна-
нията за разпределителното свойство при действие 
умножение. Акцентира се върху пресмятането на 
числовите изрази по два начина.

Зад. 4 – обобщават се и се  систематизират знани-
ята за намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, 
множител и делимо.

Зад. 6 и зад. 7 – обобщават се и се  систематизи-
рат знанията за решаване на съставна текстова зада-
ча в косвена форма.

Зад. 8 – обобщават се и се  систематизират зна-
нията за решаване на съставна текстова задача с три 
пресмятания. 

Зад. 9 е текстова задача за развитие на логиче-
ското мислене. (не може да бъде слънчево времето, 
защото след 36 часа е нощ).

II. Насоки за работа в тетрадка №1
Зад. 1. Умножение на трицифрено и двуцифрено 

число с едноцифрено със и без преминаване.
Подходяща за урочна и за домашна работа.
Зад. 2 е текстова задача за намиране на неизвест-

но делимо. Подходяща е за домашна или урочна ра-
бота.

Зад. 3 е съставна текстова задача с две пресмята-
ния.  Подходяща е за домашна работа.

Зад. 4 е за затвърдяване на знанията за разпреде-
лителното свойство при действие умножение. Под-
ходяща е за домашна или урочна работа.

Зад. 5 е за затвърдяване на знанията за намиране 
обиколки на изучавани геометрични фигури.

За ученици със затруднения: е-учебник, Сбор-
ник по математика

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 9 
от учебника.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 64
ДЕЛЕНИЕ БЕЗ 
ПРЕМИНАВАНЕ

Вид на урока: за нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Учениците да се 

запознаят с начина на деление на двуцифрени и три-
цифрени числа без преминаване.

Очаквани резултати
Учениците да:
• усвоят начините на деление на двуцифрени и 

трицифрени числа с едноцифрено без преминаване
• усъвършенстват умението си за деление без 

преминаване – устно смятане
• затвърдят умението си за решаване на текстова 

задача, съдържаща косвени отношения
• развиват уменията си за самостоятелно решава-

не на текстови задачи
• усъвършенстват умението си за чертане в ква-

дратна мрежа.

Методи на преподаване и учене: актуализиране 
на стари знания, онагледяване, анализ, моделиране

Учебно-методически ресурси – учебник, учеб-
на тетрадка №2, Сборник по математика, е-учебник

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Със зад. 1 се актуализират знанията на учениците 

за таблично деление.
Зад. 2 е изходна текстова задача от деление на 

двуцифрено число на равни части. В карето за нови 
знания: Задачата е решена на основата на знанията на 
учениците за самите двуцифрени числа (40 = 4 дес.). 

Зад. 3 е изходна текстова задача. В карето за нови 
знания: Задачата е решена на основата на знанията на 
учениците за самите трицифрени числа (800 = 8 стот.). 

Зад. 4 е изходна текстова задача от деление на 
трицифрено число на равни части. В карето за нови 
знания: Задачата е решена на основата на знанията на 
учениците за самите трицифрени числа (270 = 27 дес.). 

Зад. 5 е за първоначално прилагане на новите зна-
ния. Подходяща е за изпълнение от всички ученици. 
След нея може да се реши зад. 1 от учебната тетрадка.

Зад. 6 е за приложение на разпределителното 
свойство на умножението. Подходяща е за самостоя-
телна работа.

Зад. 7 е съставна текстова задача, съдържаща 
косвени отношения. Анализ: Как ще намерим колко 
ученици учат немски език? Като разделим броя на 

учениците, които учат английски език, на 3. Как ще 
намерим колко общо са учениците от началните кла-
сове? Като съберем броя на учениците, които учат 
английски език, с броя на учениците, които учат нем-
ски език. Решението може да се запише с един съста-
вен числов израз.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 е за прилагане на умението за деление на 

двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено без 
преминаване. Подходяща е след зад. 5 от учебника.

Зад. 2. и 3 са елементарни текстови задачи от деле-
ние на равни части. Подходящи са за домашна работа.

Зад. 4 е геометрична текстова задача за намиране 
обиколка и страна на геометрична фигура. В квадра-
тната мрежа учениците следва да начертаят квадрат 
със страна 3 см (30 мм).

Зад. 5 е съставна текстова задача. Прави се ана-
лиз. Решението се записва с израза: 80:4 + 90:3 =.

За ученици със затруднения: Сборник по мате-
матика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 4 и 
зад. 5 от тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 65
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за  затвърдяване на знания и фор-
миране на умения 

 
Дидактическа цел на урока: Учениците да зат-

върдят и усъвършенстват уменията си за деление без 
преминаване.

Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят и усъвършенстват уменията си за де-

ление на двуцифрени и трицифрени числа с едноци-
френо без преминаване – устно смятане

• усъвършенстват уменията си да сравняват име-
нувани числа

• усъвършенства умението си за решаване на тек-
стови задачи от деление на равни части

• затвърдят умението си за намиране на неизвес-
тен множител

• формират умения за вариативно мислене при 
съставяне на числов израз по дадени числа до полу-
чаване на определен резултат.

Методи на преподаване и учене: актуализиране 
на стари знания, онагледяване, беседа, демонстра-
ция, анализ, моделиране

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, е-учебник, чертожна линия, сборници по 
математика

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Автоматизират се уменията за устно из-

вършване на аритметичното действие деление.
Зад. 2 е елементарна текстова задача от деление 

на равни части. Може да се реши устно.
Зад. 3 съдържа съставни числови изрази с 2 пресмя-

тания. Първо се извършва действието в скобите. Под-
ходяща е за самостоятелно изпълнение от учениците.

Зад. 4 е за намиране на неизвестен множител. Може 
да се даде за диференцирана самостоятелна работа.

Зад. 5 е за сравняване на именувани числа.
Зад. 6 е за намиране страна на квадрат по дадена 

негова обиколка. Може да се реши устно.
Зад. 7 е творческа задача за групова работа. Въз-

можни предложения: 2 + 5 + 40 + 48 = 95; 2.5 + 40 + 
48 = 98; 5.40 – 2.48 = 104; (5.48 – 40):2 = 100.

Зад. 8 е за определяне вида на триъгълниците в 
комбинирана фигура. Учениците трябва да ги назо-
вават с техните цветове: светло жълт, зелен и свет-

ло син – равнобедрени и тъпоъгълни; червен, тъмно 
жълт и кафяв – равнобедрени и остроъгълни; тъмно 
син – равностранен и остроъгълен.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 е занимателна задача мълчанка за устно 

смятане. Автоматизират се уменията за устно из-
вършване на аритметичното действие деление. 

Зад. 2 – намиране на неизвестен множител. Може 
да се реши устно или да се даде за домашна работа.

Зад. 3. и зад. 4 са елементарни текстови задачи 
от деление на равни части. Може да се решат устно. 
Подходящи са и за домашна работа.

Зад. 5 е творческа задача като зад. 7 от учебника. 
Подходяща е за групова работа.

Зад. 6 – определяне вида на триъгълниците в ком-
бинирана геометрична фигура. След като се опреде-
ли видът на всеки триъгълник според страните и спо-
ред ъглите, да се запише. Подходяща е за домашна 
работа.

За ученици със затруднения: Сборник по мате-
матика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 7 и 
зад. 8 от учебника, зад. 5 от тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 66
ПОЛОВИНКА, ТРЕТИНКА

Вид на урока: за нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Да се формират у 

учениците понятия за половинка и третинка.

Очаквани резултати
Учениците да:
• формират понятия за половинка и за третинка
• усвоят начина на записване на половинка и на 

третинка от число
• усъвършенстват умението си за решаване на 

елементарни текстови задачи
• развиват уменията си за решаване на съставни 

текстови задачи.

Методи на преподаване и учене: актуализиране 
на стари знания, онагледяване, беседа, демонстра-
ция, анализ, моделиране

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, тетрадка №3, е-учебник, сборници по 
математика

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Каре за нови знания: решени практически зада-

чи, съдържащи понятията половинка и третинка. Из-
ползва се онагледяване.

Зад. 1 е изходна задача за определяне на части 
– половинка и третинка. В карето за нови знания: 
Задачата е решена и се дава обяснение за намиране 
на половинка, на третинка и съответните начини за 
записване. Не се използва специфичната терминоло-
гия (дробно число, числител, знаменател, една втора, 
една трета).

Зад. 2 е за първоначално прилагане на новите зна-
ния – намиране на половинка от числа. Даден е обра-
зец на записването.  

Зад. 3 е за първоначално прилагане на новите зна-
ния – намиране на третинка от числа. Подходяща е за 
самостоятелно решаване от всички ученици.

Зад. 4 е за определяне на времеви интервали. Из-
ползват се понятията половинка и третинка.

Зад. 5 е от вида математическа диктовка.
Зад. 6 е подходящо да се реши с три пресмятания. 

Анализ: Как ще намерим колко курабийки е получил 
Томи? Като разделим броя на курабийките на 2. Как 
ще намерим колко курабийки е получила Аника? 
Като разделим броя на курабийките на 3. Как ще на-
мерим колко курабийки са останали на Пипи? Като 

от общия брой на курабийките извадим броя на тези, 
които е дала на Томи и Аника. Как ще намерим кол-
ко общо е дала на Томи и Аника? Като към броя на 
курабийките на Томи прибавим броя на курабийките 
на Аника.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 и зад. 2 са практически задачи за опреде-

ляне на половинка и на третинка. Подходящи са за 
началото на урока.

Зад. 3 е текстова задача, съдържаща понятията 
половинка и третинка. Подходяща е за домашна ра-
бота.

Зад. 4 е от типа математическа диктовка. Може да 
се изпълни след зад. 5 от учебника или да се даде за 
домашна работа.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 4 
от учебника.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.



97

Урок 67
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знанията и 
формиране на умения

 
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и 

усъвършенстват знанията на учениците за половин-
ка и третинка и уменията им да ги прилагат при ре-
шаване на задачи.

Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят и усъвършенстват уменията си да оп-

ределят половинка и третинка от предмети
• затвърдят уменията си за решаване на задачи за 

определяне на половинка и третинка от числа
• развият уменията си за самостоятелно решаване 

на елементарни текстови задачи
• развиват уменията си за самостоятелно решава-

не на  съставни текстови задачи.

Методи на преподаване и учене: актуализиране 
на стари знания, онагледяване, беседа, демонстра-
ция, анализ, моделиране

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, тетрадка №3, чертожна линия, е-учебник, 
сборници по математика

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е подходяща за практическо определяне на 

половинка и на третинка от група предмети.
Зад. 2 и зад. 3 са за определяне на половинка и на 

третинка от числа.
Зад. 4 е елементарна текстова задача за определя-

не на третинка.
Зад. 5 е елементарна текстова задача за определя-

не на половинка. Достатъчно е учениците да намерят 
броя на посетителите до обяд. Тъй като те са полови-
ната от общия броя, следователно същият е и броят 
на посетителите след обяд. Не е необходимо да се 
използва действие изваждане.

Зад. 6 е за чертане на отсечки по дадена дължина. 
За намиране дължината на втората отсечка трябва да 
се намери третинка от дължината на първата.

Зад. 7 е с избираем отговор. Отг. в). Да се обър-
не внимание на въпроса на задачата. Подходяща е за 
фронтална работа.

Зад. 8 е от вида математическа диктовка.
Зад. 9 е за намиране обиколка на правоъгълник. 

Първо трябва да се намери широчината му, която е 

третинка от дължината. Подходящо е да се реши с 
отделни пресмятания.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 и зад. 2 са за практическо определяне по-

ловинка и третинка от предмети. Подходяща е да се 
реши след зад. 1 от учебника. 

Зад. 3 и зад. 4 са от вида математическа диктовка. 
Подходящи са за домашна работа.

Зад 5 е съставна текстова задача, съдържаща по-
нятията половинка и третинка. Подходящо е да се 
реши с отделни пресмятания.

Зад. 6 е с избираем отговор. Може да се реши са-
мостоятелно след зад. 7 от учебника.

Зад. 7 е за намиране на третинка от числа. Подхо-
дяща е за домашна работа.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 9 
от учебника.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 68
ЧЕТВЪРТИНКА, 
ДЕСЕТИНКА

Вид на урока: за нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Учениците да ус-

воят понятията четвъртинка и десетинка.

Очаквани резултати
Учениците да:
• осмислят понятията четвъртинка и десетинка
• усвоят начина на записване на четвъртинка и де-

сетинка от число
• затвърдят умението си за намиране на четвър-

тинка и половинка от числа
• усъвършенстват умението си за решаване на 

съставни текстови задачи.

Методи на преподаване и учене: актуализиране 
на стари знания, онагледяване, беседа, демонстра-
ция, анализ, моделиране

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, тетрадка №3, е-учебник, сборници по 
математика

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Каре за нови знания: Новите понятия се въвеж-

дат, като се използва практическа ситуация.
Зад. 1 и зад. 2 са изходни елементарни текстови 

задачи за намиране на четвъртинка и на десетинка от 
число. Задачите са решени.

Изведени са чрез примери образци начините на 
изказване и на записване на задачи за намиране на 
четвъртинка и десетинка. Не се използва специфич-
ната терминология (дробно число, числител, знаме-
нател, една четвърт, една десета).

Зад. 3 и зад. 4 са за първоначално прилагане на 
новите знания. Задачите са за намиране на четвър-
тинка и на десетинка от числа. Към зад. 3 има решен 
пример образец. 

Зад. 5 е съставна текстова задача, съдържаща 
понятията десетинка и третинка. Подходяща е за об-
съждане и групова работа.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 и зад. 2 предназначени за практическо оп-

ределяне на четвъртинка и на десетинка от групи 
предмети. Подходяща е за самостоятелна работа в 
началото на урока.

Зад. 3 е за определяне на четвъртинка в графични 

изображения. Да се обърне внимание на въпроса на 
задачата. Отг. г).

В зад 4 се намира четвъртинка от числа. Подходя-
ща е за домашна работа.

Зад. 5 е от вида математическа диктовка. Подхо-
дяща е за общокласна работа или да се даде за до-
машна работа. Подусловие в) се записва: ? – 392 = 
240:4.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5 
от учебника.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 69
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знанията и 
формиране на умения

Дидактическа цел на урока: Учениците да зат-
върдят и усъвършенстват знанията си за половинка, 
третинка, четвъртинка и десетинка

Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят и усъвършенстват уменията си за на-

миране на четвъртинка и на десетинка от предмети и 
от числа

• затвърдят уменията си за решаване на текстови 
задачи, съдържащи косвени отношения

• усъвършенстват уменията си да намират чет-
въртинка

• развиват уменията за решаване на текстови 
задачи, съдържащи отношенията „пъти повече“ и 
„пъти по-малко“

• затвърдят уменията за намиране обиколки на 
фигури – триъгълници и квадрати

• развият уменията си да изпълняват творчески 
упражнения върху текстови задачи.

Методи на преподаване и учене: актуализиране 
на стари знания, онагледяване, беседа, демонстра-
ция, анализ, моделиране

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, тетрадка №3, цветни моливи, е-учебник, 
сборници по математика

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е практическа за определяне част от фигура.
Зад. 2 е съставна текстова задача, съдържаща по-

нятията четвъртинка и третинка. Подходяща е за об-
щокласна работа. Да се запише решението с отделни 
числови изрази.

Зад. 3 е за обиколка на равнобедрен триъгълник. 
Първо трябва да се намери дължината на основата.

Зад. 4 е съставна текстова задача за обиколки на 
равностранен триъгълник и на квадрат. Подходящо е 
да се проведе беседа с учениците и да се анализира 
решението на задачата.

Зад. 5 е от вида математическа диктовка.
Зад. 6 е за намиране на половинка, третинка, чет-

въртинка и десетинка от именувани числа. Подходя-
ща е за самостоятелна работа.

Зад. 7 е творческо упражнение от вида съпоста-
вяне на текстова задача в косвена форма с модел на 
нейното решение. Отг. в).

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 и зад. 2 са практически задачи за определя-

не на половинка, третинка, четвъртинка и десетинка 
от група предмети. Подходяща е за началото на уро-
ка. Необходими са цветни моливи.

Зад. 3 е за намиране на половинка, третинка, чет-
въртинка и десетинка от именувани числа. Подходя-
ща е за домашна работа.

Зад 4 е съставна текстова задача, съдържаща по-
нятията половинка и третинка. Подходящо е да се 
запише с отделни пресмятания.

Зад. 5 е творческо упражнение от вида допълва-
не на текстова задача по дадено начало. Учениците 
трябва да довършат условието като включат още 
една категория играчки (например колички или ками-
они). Задачата се допълва с изречение от вида: „Ос-
таналите играчки за камиони. Колко са камионите на 
щанда?“

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 7 от 
учебника и зад. 5 от тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 70
НАМИРАНЕ НА 
НЕИЗВЕСТНО ДЕЛИМО

Вид на урока: за нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Запознаване с пра-

вилото за намиране на неизвестно делимо.

Очаквани резултати
Учениците да:
• усвоят правилото за намиране на неизвестно де-

лимо на основата на връзката между деление и ум-
ножение

• развият умение за прилагане на правилото за на-
миране на неизвестно делимо при решаване на задачи

• развият умение за решаване на елементарни тек-
стови задачи с въвеждане на неизвестно делимо

• усъвършенстват умението си за намиране на по-
ловинка и третинка

• затвърдят умението си за откриване и определя-
не вида на геометрични фигури в геометрична ком-
позиция.

Методи на преподаване и учене: актуализиране 
на стари знания, онагледяване, беседа, демонстра-
ция, анализ, моделиране

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, е-учебник, сборници по математика

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е предвидена за прилагане на уменията за 

намиране на четвъртинка от число. Подходяща е за 
общокласна самостоятелна работа.  С последния 
пример от задачата се демонстрира връзката меж-
ду компонентите и резултатите при аритметичните 
действия деление и умножение. Извежда се прави-
лото на какво е равно  делимото, като се използват 
реплики на герой – учителка.

Зад. 2 е изходна задача от вида математическа 
диктовка. В карето за нови знания: Задачата е реше-
на. Показан е правилният запис на задачата, както и 
проверката. Дадено е в каре правилото за намиране 
на неизвестно делимо.

Зад. 3 е за първоначално прилагане на новите 
знания. Подходяща е за самостоятелна работа на 
учениците.

Зад. 4. и зад. 5 са елементарни текстови задачи, 
подходящи за решаване чрез въвеждане на неизвест-
но делимо.

Зад. 6 е задача за разпознаване и назоваване на 

геометрични фигури в геометрична композиция. Си-
ният и зеленият триъгълници са еднакви. 

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 показва връзката между действията деле-

ние и умножение. Може да се реши устно. Подходя-
ща е за включване в урока преди зад. 2. 

Зад. 2 е за намиране на неизвестно делимо. Под-
ходяща е за домашна работа. При подусловие б) 
първо трябва да се извърши пресмятането отдясно 
на равенството.

Зад. 3 и зад. 4 са елементарни текстови задачи, 
подходящи за решаване чрез въвеждане на неизвест-
но делимо.

Зад. 5 е практическа задача за определяне (оцве-
тяване) на половинка и третинка от фигура. Подхо-
дяща е за домашна работа.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 6 
от учебника.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 71
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урок: за затвърдяване на знания и форми-
ране на умения

 
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и 

усъвършенстват знанията на учениците за намиране 
на неизвестно делимо.

Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят и усъвършенстват знанията си за на-

миране на неизвестно делимо
• затвърдят умението си за решаване на елемен-

тарни текстови задачи с въвеждане на неизвестно 
делимо

• усъвършенстват умението си за намиране на по-
ловинка,третинка, четвъртинка

• развиват уменията си за решаване на творчески 
упражнения над текстови задачи.

Методи на преподаване и учене: актуализиране 
на стари знания, онагледяване, беседа, демонстра-
ция, анализ, моделиране

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, цветни моливи, е-учебник, сборници по 
математика

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е подходяща за самостоятелно изпълнение 

от целия клас.
Зад. 2 е от вида математическа диктовка.
Зад. 3 и зад. 4 са елементарни текстови задачи, 

подходящи за решаване чрез въвеждане на неизвест-
но делимо.

Зад. 5 е за намиране обиколката на квадрат по да-
дена дължина на страната му.

Зад. 6 е за определяне вида на ъглите в комби-
нирана фигура. Подходяща за самостоятелна работа. 
Ъглите са 10: АОB, BOC, COD, DOF, AOC, BOD, 
COF, AOD, BOF, AOF.

Зад. 7 е творческо упражнение над текстови за-
дачи от вида подбиране и групиране на елементи до 
получаване на текстова задача. На първото условие 
отговарят данните 162 и 3, на второто условие отго-
варят данните 12 и 8 и на третото условие отговарят 
данните 75 и 5. В случай, че учениците се затруднят 
да подберат подходящите числови данни поради лип-
са на достатъчно социален опит, е добре да се прове-
де кратка беседа от учителя.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 е подходяща за домашна работа.
Зад. 2 е от вида математическа диктовка. Може да 

се изпълни при фронтална работа в урока след зад. 2 
или да се даде за домашна работа.

Зад. 3 е за определяне на половинка, четвъртинка 
и десетинка от фигура. Оцветяват се квадратчетата 
със съответния цвят.

 
За ученици със затруднения: работа с е-учеб-

ник, Сборник по математика.
За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 

математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 6 и 

зад. 7 от учебника.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 72
ГРАМ. ТОН

Вид на урока: за  нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Запознаване с мер-

ните единици грам и тон.

Очаквани резултати
Учениците да:
• формират представи за мерките за маса грам и тон
• формират умение за решаване на задачи с нови-

те мерни единици
• формират умение за сравняване и подреждане 

по големина на именувани числа
• приложат новите знания при решаване на тек-

стови задачи
• развиват уменията си за самостоятелно решава-

не на  текстови задачи
• формират умение за елементарно проучване при 

решаване на изследователски задачи.
 
Методи на преподаване и учене: актуализиране 

на стари знания, онагледяване, беседа, демонстра-
ция, анализ, моделиране

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, е-учебник, сборници по математика

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
В карето за нови знания: чрез подходящо онагле-

дяване и примери се извеждат новите мерни единици 
– грам и тон. Показан е начинът на записване, както 
и връзките с изучената мерна единица килограм. 

Зад. 1 е за първоначално прилагане на новите 
знания.

Зад. 2. Подреждането на числата е във възходящ ред. 
Зад. 3. Подреждането на числата е в низходящ 

ред. Осъществяване на междупредметни връзки. Бе-
седа за здравословното хранене.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 е подходяща е за изпълнение в урока, след 

зад. 3. За да извършат пресмятанията при два от при-
мерите, учениците трябва да представят 1 кг = 1000 г.

Зад. 2 и зад. 3 са за сравняване на именувани чис-
ла. Подходящи са за домашна работа.

Зад 4 и зад. 5 са елементарни текстови задачи, 
сдържащи отношението „пъти повече“. Чрез тях се 
осъществяват интерактивни връзки. Обогатяват се 
знанията на учениците за животните. Задачите може 
да се решат устно.

Зад. 6 е текстова задача, която се решава с едно 
умножение и едно сравняване на числа. Анализ: Как 
ще намерим колко килограма храна изяжда слонът 
за 3 дни? Като умножим килограмите храна за един 
ден по броя на дните. Как ще намерим ще му стигне 
ли един тон храна за 3 дни? Като сравним един тон с 
полученото количество храна за 3 дни.

1 т > 900 кг. Отг. Да, ще му стигне.
Зад. 7 е елементарна текстова задача. Съдържа 

допълнителна информация за храненето на камили-
те. Задачата може да се реши устно.

За ученици със затруднения: работа с е-учеб-
ник, Сборник по математика.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 2 и 
зад. 3 от учебника и зад. 3 от тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 73
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърждаване на знанията и 
формиране на умения 

 
Дидактическа цел на урока: Затвърдяване и 

усъвършенстване на знанията за мерните единици 
грам и тон.

Очаквани резултати
Учениците да:
• затвърдят и усъвършенстват знанията си за мер-

ните единици грам и тон и за вързката им с мярката 
килограм

• усъвършенстват уменията си за сравняване на 
именувани числа

• усъвършенстват уменията си да извършват ари-
тметични действия с именувани числа

• развиват уменията си за самостоятелно решава-
не на  текстови задачи с именувани числа

• усъвършенстват умението си за самостоятелно 
съставяне на текстови задачи по числови данни, по-
местени в таблица

• формират умение за самостоятелно проучване 
чрез кратки изследователски задачи. 

Методи на преподаване и учене: актуализиране 
на стари знания, онагледяване, беседа, демонстра-
ция, анализ, моделиране

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, е-учебник, сборници по математика

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е съставна текстова задача. Съдържа поня-

тието четвъртинка. Анализ: Как ще намерим теглото 
на лъва? Като теглото на лоса разделим на 4. Как ще 
намерим колко тежат общо лосът и лъвът? Като съ-
берем теглото на двете животни. Задачата съдържа 
информация, разширяваща знанията на учениците.

Зад. 2 е елементарна текстова задача. Анализ: Как 
ще намерим колко тежи сибирският тигър? Като от 
общото тегло извадим теглото на двугърбата камила. 
Интегрални връзки – задачата съдържа интересна 
информация за животните.

Зад. 3. Прави се анализ. Интегрални връзки – за-
дачата съдържа интересна информация за диви жи-
вотни.

Зад. 4 е за подреждане на именувани числа по го-
лемина. Изследователска задача за проучване на ин-
формация за посочените животни.

Зад. 5 е подходяща е за самостоятелна работа в 
урока.

Зад. 6 е творческо упражнение за съставяне на 
текстови задачи по числови данни в таблица.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1. Задача за събиране и изваждане на имену-

вани числа. Подходяща е за домашна работа.
Зад. 2. Задача за сравняване на именувани числа. 

Подходяща е за домашна работа.
Зад. 3. Текстова задача за пресмятане общото те-

гло на продукти по дадена готварска рецепта.
Зад. 4. Творческо упражнение за съставяне и 

решаване на текстови задачи по числови данни в 
таблица.

За ученици със затруднения: работа с е-учеб-
ник и Сборник по математика.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 4 
и зад. 6 от учебника, зад. 3 и зад. 4 от тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 74
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО 
СВОЙСТВО НА ДЕЛЕНИЕТО

Вид на урока: за нови знания.

Дидактическа цел на урока: Да се запознаят уче-
ниците с разпределителното свойство на делението и 
да се формират начални умения за използването му. 

Очаквани резултати
Учениците да:
• се запознаят с разпределителното свойство на 

делението
• формират начални умения за използването му
• усъвършенстват знанията и уменията си за ра-

бота с числови изрази, ред на действията
• поддържат уменията си за решаване на текстови 

задачи и моделиране с числов израз.

Методи на преподаване и учене: наблюдение, 
сравнение, аналогия, анализ и синтез.

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, е-учебник, сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Със зад. 1 се поддържат знанията за пресмятане 

на числови изрази. Сравняването на резултатите и 
аналогията със свойството на умножението насочват 
към разпределителното свойство на делението. 

Зад. 2. Въвежда новото знание – възможността сбор 
да се дели с число по два начина. Изхожда се от тексто-
ва задача, за която са дадени две алтернативни реше-
ния. Подходящия коментар и аналогията с разпредели-
телното свойство на умножението дават основание да 
формулираме подобно свойство и при делението. 

Зад. 3. Подходящо е да се решава след зад. 1 от те-
традката. Учениците работят самостоятелно. Комен-
тира се кога не е възможно да се използва свойството.

Зад. 4. Целта е учениците да се насочат към възмож-
ността свойството да се използва за рационално смята-
не. Учениците работят самостоятелно, като предвари-
телно учителят ги насочва към правилното записване. 
Фронтална проверка. Целесъобразно е да се коментира 
с учениците как се избира начинът на пресмятане.

Зад. 5. Целта е деление, което не е изучено, да се 
извърши с помощта на свойството. От една страна се 
затвърдява свойството, от друга се подготвя подход 
към алгоритмите за деление. Целесъобразно е, след 
като учениците работят самостоятелно, да се комен-
тират с класа различни предложения за всеки пример. 

Зад. 6. Съставна задача за моделиране с израз. В 
зависимост от нивото на учениците са възможни два 
подхода. Единият е с колективна работа да се обсъди 
задачата и да се коментират двата варианта за запис-
ване на решението – с отделни стъпки и с израз. Вто-
рият е да се оставят учениците да работят самостоя-
телно и след това се обсъдят различните варианти на 
записване на решението, като се подчертае, че изразът 
води до използването на разпределителното свойство.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1. За самостоятелна работа и първоначално 

затвърдяване на свойството. 
Зад. 2 и зад. 3 – за затвърдяване начина на из-

ползване на разпределителното свойство. 
Зад. 4 е от типа математическа диктовка. Подхо-

дяща е за усъвършенстване на уменията за модели-
ране с израз.

Зад. 5. Задача за откриване на закономерност. 
Подходяща за групова работа.

За домашна работа могат да се използват нереше-
ните задачи от учебника и тетрадката.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5 от 
тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.



105

Урок 75
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знанията и 
формиране на умения.

 
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и 

усъвършенстват уменията на учениците да прилагат 
разпределителното свойство на делението.

Очаквани резултати
Учениците да:
• усъвършенстват уменията си да прилагат раз-

пределителното свойство на умножението
• формират умения за рационално смятане
• усъвършенстват уменията си за моделиране на 

практическа ситуация
• усъвършенстват уменията си за работа с изуче-

ните дроби
• усъвършенстват уменията си за моделиране в 

задачи за обиколка на геометрични фигури.

Методи на преподаване и учене: самостоятелна 
работа, наблюдение, аналогия, анализ и синтез.

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, е-учебник, Сборник по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Подходяща e за самостоятелна работа. Не-

обходимо е да се обърне внимание на учениците, че 
и при делението, като при умножението, свойството 
може да се прилага и за разлика от числа.

Зад. 2 е за усъвършенстване на уменията за при-
лагане на свойството за по-рационално смятане.

Зад. 3 е за използване на свойство за деление на 
числа. Уместно е да се коментират различни пред-
ставяния на числата като сбор.

Зад. 4 е за самостоятелна работа за усъвър-
шенстване уменията за деление и умножение. Фрон-
тална проверка. 

Зад. 5 е за моделиране на практическа ситуация. 
Може да се разработи колективно. Трябва да се от-
бележи, че разпределителното свойство дава въз-
можност да се реши по два начина.

Зад. 6 е за моделиране и използване на дроби. 
Подточка а) е целесъобразно да се разработи колек-
тивно. Втората подточка може да се остави за са-
мостоятелна работа.

Зад.7 е за моделиране в косвена форма. Ако учителят 
прецени, че е нужно, може да се коментира първата част 
от задачата. Задачата е подходяща и за групова работа.

Зад. 8 е за моделиране в геометрична ситуация. 
Подходяща и за групова работа.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 е за прилагане на разпределителното свой-

ство при разлика.
Зад. 2 е за рационално смятане. Подходяща за са-

мостоятелна работа.
Зад. 3 и зад. 4 – математическа диктовка и работа 

с дроби. Подходящи са за домашна работа.
Зад. 5. Намиране обиколка на триъгълник. Под-

ходяща е за домашна работа.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 7 и 
зад. 8 от учебника. 

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 76
ДЕЛЕНИЕ БЕЗ 
ПРЕМИНАВАНЕ

Вид на урока: за нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Да се запознаят 

учениците с правилото за деление на числа без пре-
минаване.

Очаквани резултати
Учениците да:
• се запознаят с правилото за деление без преми-

наване
• формират умения за прилагане на правилото.

Методи на преподаване и учене: актуализиране 
на стари знания, сравнение, аналогия.

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка №2, е-учебник, сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Актуализиране на знанията за представяне 

на числата като сбор от редни единици.
Зад. 2. Разработва се от учителя, като правилото 

се извежда с помощта на разпределителното свой-
ство. Важно е да се подчертае, че делението се из-
вършава от ляво на дясно.

Зад. 3. Подходяща за първоначално затвърдява-
не на правилото. Учениците работят самостоятелно. 
Трябва да се обърне внимание на начина на записва-
не. Фронтална проверка.

Зад. 4. Подходяща за затвърдяване на прави-
лото. Необходимо е да се коментира проблемът с 
нулата.

Зад. 5. Подходяща за самостоятелна работа в клас 
или за домашно.

Зад. 6. Практическа задача. Подходяща за колек-
тивна работа с класа. 

Зад. 7 е за пресмятане на изрази с правилото за 
деление. Целесъобразно е да се отбележи, че първо 
трябва да се пресметне изразът в скобите, защото 
при събирането се получава деление, което още не 
може да се извърши.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1. За самостоятелна работа за първоначално 

затвърдяване на правилото.
Зад. 2. За самостоятелна работа за първоначално 

затвърдяване на правилото за деление и проверка.
Зад. 3. За поддържане на правилото за умножение 

и затвърдяване на новото правило за деление без пре-
минаване.

Зад. 4. Упражнение на правилото с творчески 
характер. Ако учителят прецени, че е необходимо, 
може да коментира, как да се изписват числата, за да 
не се пропусне някое число.

Зад. 5 и зад. 6 са за намиране на страна на триъ-
гълник и квадрат по дадена обиколка. 

За домашна работа могат да се дадат нерешените 
задачи от учебника и тетрадката.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 77
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знанията и 
формиране на умения

 
Дидактическа цел на урока: Да се затвърди 

правилото за деление без преминаване. Да се форми-
рат умения за прилагане на правилото.

Очаквани резултати
Учениците да:
• формират умения за прилагане на правилото за 

деление без преминаване
• усъвършенстват уменията си за работа с изуча-

ваните дроби
• поддържат знанията си за мерните единици и 

връзките между тях
• усъвършенстват уменията си за пресмятане на 

изрази
• усъвършенстват уменията си за намиране на стра-

на и обиколка на квадрат и равностранен триъгълник

Методи на преподаване и учене: устно пресмя-
тане, самостоятелна работа, наблюдение, сравнение, 
аналогия.

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, е-учебник, сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е за устно пресмятане за затвърдяване на 

правилото.
Зад. 2 е за усъвършенстване на уменията за пре-

смятане на изрази. Предвидена е за самостоятелна ра-
бота. Необходимо е да се обърне внимание на правил-
ното записване на решението. Фронтална проверка.

Зад. 3 е подходяща за усъвършенстване на умени-
ята за работа с изучаваните дроби и за поддържане 
знанията за мерните единици и връзките между тях.

Зад. 4 е с избираем отговор.
Зад. 5 и зад. 6 са подходящи за самостоятелна ра-

бота. Целесъобразно е да се коментира как се смята 
по-рационално.

Зад. 7 е за намиране на страна на квадрат по даде-
на обиколка и намиране на обиколка на равностранен 
триъгълник. Поддържане на геометрични знания.

Зад. 8 е забавна задача за моделиране с израз.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 е предвидена за упражняване на делението без 

преминаване. Подходяща е за самостоятелна работа.

Зад. 2 е упражнение за усъвършенстване на уме-
нията за работа с изучаваните дроби и правилото за 
деление без преминаване.

Зад. 3 има творчески характер. Ако е необходимо, 
може да се коментира как се изписват всички числа. 

Зад. 4 е за пресмятане на изрази и за поддържане 
на знанието за ред на действията.

Зад. 5 е практическа задача.
Зад. 6 е за намиране на обиколка на фигури. При-

помня се правилото за деление без преминаване. 
Подходяща е за групова работа.

За домашна работа могат да се дадат останалите 
задачи от учебника и тетрадката.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 6 от 
тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 78
СЕКУНДА

Вид на урока: за нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Да се системати-

зират знанията на учениците за мерната единица за 
време секунда.

Очаквани резултати
Учениците да:
• се запознаят учениците с мерната единаци за 

време секунда и за връзките ѝ с изучените мерни 
единици за време

• формират умения за отчитане на времето от де-
нонощието с точност до секунди

• формират начални умения за работа с мерната 
единица секунда.

Методи на преподаване и учене: беседа, наблю-
дение, сравнение, аналогия.

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, часовник, е-учебник, сборници по мате-
матика.

Насоки за организиране на учебната среда 
Урокът започва с подходяща беседа, като се из-

ползват дадените в учебника текстове. Учителят 
може да приведе и други примери с познати на уче-
ниците ситуации (например от спорта и др.), с кои-
то да демонстрира необходимостта да се измерват и 
много малки интервали от време. Трябва да се даде 
връзката с минутата и как се записва и съкращава. 
След това, ако е възможно, е добре да се демонстри-
ра с часовник (обикновен и дигитален) как се отчитат 
секундите и да се даде записът на времето от деноно-
щието с точност до секунди.

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е начално упражнение за отчитане на вре-

мето по часовник с точност до секунда. Подходящо е 
да се направи с модел на часовник, за да може да се 
решава колективно с класа, да се демонстрира как се 
отчита времето и как се записва.

Зад. 2 е за първоначално затвърдяване на връзка-
та между секунда и минута. 

Зад. 3 и зад. 4 са практически задачи. Целесъо-
бразно е първата задача да се разработи с класа, а 
втората, по преценка на учителя, може да се даде и 
за самостоятелна работа с последваща фронтална 
проверка. 

Зад. 5 е с практически характер, за по-добро раз-
биране как може да се „измерва“ времето в секунди.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 е за първоначално затвърдяване на умения-

та за отчитане и записване на времето по часовник с 
точност до секундите. Предвидена е за самостоятел-
на работа.

Зад. 2 е обратната задача – по даден запис да се 
поставят стрелките на часовника. 

Зад. 3 е за самостоятелна работа за затвърдяване 
на връзката между мерните единици.

Зад. 4 е затвърдяване на новото знание и усъвър-
шенстване на уменията за работа с таблица. Целесъ-
образно е да се разработи в часà под ръководството 
на учителя. 

Зад. 5 е задача предизвикателство. Подходяща е 
за групова работа. 

За домашна работа могат да се дадат останалите 
задачи от учебника и тетрадката.

За ученици със затруднения: материали от учеб-
на тетрадка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5 от 
тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 79
ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА 
ЦИФРИТЕ В ЧАСТНОТО

Вид на урока: за нови знания

Дидактическа цел на урока: Да се запознаят 
учениците с правилото за определяне броя на цифри-
те в частното при деление на двуцифрено и трици-
френо число с едноцифрено число.

Очаквани резултати
Учениците да:
• могат да определят броя на цифрите в частно
• усъвършенстват уменията си за пресмятане на 

изрази
• поддържат уменията си за определяне вида на 

триъгълник и намиране обиколки на фигури.

Методи на преподаване и учене: наблюдение, 
сравнение, аналогия.

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, е-учебник, сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 
Урокът е важен по две причини. Първата, по-близ-

ката, е подготовката за усвояването на най-труд-
ното правило по математика в 3. клас – делението с 
„опашка“. Използването на това правило дава въз-
можност да се избягват най-често допусканите греш-
ки при деление. Втората, по-далечната, е формиране 
на умения за оценка на резултат.

Урокът може да започне с колективна работа и 
попълване на празни таблици на дъската. След това 
учителят с подходящи въпроси (например „Кога 
броят на цифрите в частното е равен на броя на ци-
фрите в делимото?“, „Кога броят на цифрите в част-
ното е по-малък от броя на цифрите в делимото?“) 
и наблюдение на получените резултати в таблиците 
насочва учениците към връзката между делителя и 
броя на десетиците за двуцифрените числа и броят 
на стотиците за трицифрените числа. След това е це-
лесъобразно да се формулират правилата.

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е упражнение за приложение на изведените 

правила. Необходимо е да обясни и правилният за-
пис, като се използва образецът.

Зад. 2 е несложна задача за деление. Целесъобраз-
но е учителят да насочи учениците преди пресмятането 
към оценка на резултата (броя на цифрите в частното).

Зад. 3 е логическа задача от типа на цифровите 
ребуси. Подходяща е за групова работа.

II. Насоки за работа в  тетрадка №2
Зад. 1 е подходяща е за самостоятелна работа и 

служи за формиране на умения за прилагане на пра-
вилото.

Зад. 2 е подходяща за усъвършенстване на умени-
ята на учениците за пресмятане на изрази по рацио-
нален начин.

Зад. 3 е от типа математическа диктовка. Съ-
действа за поддържане на знанията за компонентите 
на аритметичните действия.

Зад. 4 е за моделиране на практическа ситуация.
Зад. 5 е за определяне на вида на триъгълник и 

намиране обиколка на фигура. Поддържане на гео-
метрични знания.

За домашна работа могат да се дадат останалите 
задачи от учебника и тетрадката.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5 от 
тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.



110

Урок 80
ДЕЛЕНИЕ С ОСТАТЪК

Вид на урока: за нови знания

Дидактическа цел на урока: Да се запознаят 
учениците с правилото за деление с остатък.

Очаквани резултати
Учениците да:
• се запознаят с правилото за деление с остатък
• формират умения за прилагането на правилото в 

практически задачи.

Методи на преподаване и учене: наблюдение, 
сравнение, аналогия.

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка №2, е-учебник, сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 
Урокът, както и предходният, е подготовка за въ-

веждането на алгоритмите за деление с преминаване. 
Тази част от алгоритъма е най-трудна за учениците 
и затова е целесъобразно да се разгледа отделно. 
Освен това е една от най-често решаваните практи-
чески задачи – колко най-много можем да купим с 
наличните пари и колко остават.

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е практическа задача, достъпна за учени-

ците, подходяща за коментар на новото знание. Це-
лесъобразно е учениците да се насочат и към двата 
варианта за запис. Вторият всъщност е фрагмент от 
делението с опашка.

Зад. 2 е за първоначално затвърдяване. Учите-
лят трябва да прецени кой от вариантите за запис 
да се използва. Необходимо е да се обърне внима-
ние на случая, когато остатъкът е нула (точното 
деление).

Зад. 3, зад. 4 и зад. 5 са предназначени затвърдява-
не на правилото в подходящи практически ситуации.

Зад.6 е за поддържане на уменията да се моделира 
в геометрична задача и за намиране на обиколка.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 е подходяща за първоначално затвърдяване 

на правилото за деление с остатък. Предназначена 
за самостоятелна работа. Фронтална проверка. Це-
лесъобразно е да се обърне внимание на правилното 
изпълнение на записа.

Зад. 2, зад. 3, зад. 4. и зад. 5 са упражнения за 
затвърдяване на правилото в подходящи практи-
чески ситуации.

За домашна работа могат да се дадат останалите 
задачи от учебника и тетрадката.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 81
ДЕЛЕНИЕ С ПРЕМИНАВАНЕ

Вид на урока: за нови знания
 
Дидактическа цел на урока: Да се запознаят 

учениците с правилото за деление на двуцифрени и 
трицифрени числа с едноцифрено, когато има едно 
преминаване.

Очаквани резултати
Учениците да:
• разберат и осмислят правилото за писмено деле-

ние („деление с опашка“)
• формират първоначални умения за прилагане на 

това правило.

Методи на преподаване и учене: актуализиране 
на стари знания, наблюдение, сравнение, аналогия.

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, е-учебник, сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 
Урокът трябва да започне с актуализиране на 

необходимите предходни знания. Освен зад, 1, по 
преценка на учителя може да се добавят и няколко 
примера от вида „Представете числото 43 като сбор 
на десетици и единици.“ и т.н.  

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 e за актуализиране на правилото за деление 

с остатък.
Зад. 2 е подходяща практическа задача за извеж-

дане и обясняване на правилото за деление с пре-
минаване. Разработва се от учителя. Важно е да се 
отбележи, че тук е единственото място, в което при 
деление се използва разгънатият десетичен запис и в 
явен вид разпределителното свойство на делението. 
Това е направено така, за да се изяви пред учениците 
как се получава правилото, но не може и не трябва 
да се изисква от тях да го правят. Важното е прави-
лото да се запомни като алгоритъм и да се изпълня-
ва правилно. Трябва да се обяснят отделните стъпки 
при изпълнението и при първите задачи е добре да се 
записват стъпка по стъпка (или например да се про-
жектират, ред по ред).

Зад. 3 е подходяща за извеждане на правилото за 
деление на трицифрено с едноцифрено число. Про-
цедира се както в зад. 2. Тук вече не фигурира раз-
гънатият десетичен запис и повече не необходимо да 
се използва.

Зад. 4 е подходяща за първоначално затвърдява-
не. Предлагаме при първоначалното затвърдяване 

записът да е подробен, включително и определяне 
броя на цифрите в частното (както е показано в по-
лето за нови знания). Постепенно в записа определя-
нето на броя цифрите в частното трябва да отпадне 
и да се припомня, само когато се допускат грешки. 

За домашна работа могат да се дадат останалите 
задачи от учебника и тетрадката.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 и зад. 2 са подходящи за първоначално 

затвърдяване в най-простия за ученика вариант – по-
пълване на готова схема. 

Зад. 3 е за затвърдяване на правилото.
Зад. 4. Работа в мрежа. Задачата е по-сложна, тъй 

като трябва да се намери дължината на страната на 
квадратчето от мрежата. Подходяща е за групова ра-
бота.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 4 
от тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 82
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знанията и 
формиране на умения.

 
Дидактическа цел на урока: Затвърдяване на 

правилото за деление с преминаване и формиране на 
умения за използването му в различни ситуации.

Очаквани резултати
Ученикът да:
• умее да прилага правилото при деление на дву-

цифрени и трицифрени числа с едноцифрено
• може да прилага правилото при намиране на не-

известен множител
• умее да открива грешки при прилагането на пра-

вилото
• умее да прилага правилото при намиране на 

страни и обиколки на фигури.

Методи на преподаване и учене: самостоятелна 
работа, актуализиране на стари знания, наблюдение, 
сравнение, аналогия.

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, е-учебник, сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 
Възможни са два подхода за организиране на 

работата. Ако учителят прецени, че голяма част от 
учениците изпитват затруднения при делението, це-
лесъобразно е да се започне със самостоятелна рабо-
та на учениците в учебната тетрадка – попълване на 
готовите схеми. (зад. 1  и 2) и след това да се продъл-
жи с работа по учебника. Ако това не е необходимо, 
започва се със работа по учебника, а готовите схеми 
се оставят за домашна работа.

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е подходяща за самостоятелна работа. Учи-

телят я следи и, ако се налага, се намесва. Фронтална 
проверка.

Зад. 2 е за откриване на грешки. Целесъобразно 
е да се разработва с е-учебника, за да не се вижда 
коментарът на учителя в учебника.

Зад. 3 е за намиране на неизвестен множител. 
Подходяща е за самостоятелна работа. Ако е необ-
ходимо, учителят припомня правилото за намиране 
на неизвестен множител. Фронтална проверка.

Зад. 4 е за пресмятане на изрази и откриване на 
грешка. Разработва се, както зад. 2.

Зад. 5 е предвидена за усъвършенстване на умени-
ята за пресмятане на изрази и на правилото за деление.

Зад. 6 е с избираем отговор. 
Зад. 7 е приложение на правилото за деление в 

практическа ситуация.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 съдържа готови схеми за подробно запис-

ване на делението и проверка с умножение. 
Зад. 2 също е за записване на делението и про-

верка на резултата в готова схема. (включително и 
определяне броя на цифрите в частното).

Зад. 3 е приложение на алгоритъма за деление 
при намиране дължината на страната на квадрат

Зад. 4 е задача ребус (откриване на пропуснати 
цифри). Подходяща е за групова работа.

Зад. 5. Геометрична задача за намиране страна на 
равностранен триъгълник и обиколка. Подходяща е 
за групова работа.

За домашна работа могат да се дадат останалите 
задачи от учебника и тетрадката.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 4 и 
5 от тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 83
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знанията и 
формиране на умения.

Дидактическа цел на урока: Затвърдяване на 
правилото за деление с преминаване и формиране на 
умения за използването му в различни ситуации.

Очаквани резултати
Ученикът да:
• умее да прилага правилото при деление на дву-

цифрени и трицифрени числа с едноцифрено
• може да прилага правилото при намиране на не-

известен множител
• умее да работи с дроби и с мерни единици
• умее да прилага правилото при намиране на 

страни и обиколки на фигури
• умее да открива закономерности в редица.

Методи на преподаване и учене: самостоятелна 
работа, актуализиране на стари знания, наблюдение, 
сравнение, аналогия.

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, е-учебник, сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 
Както в предишния урок, ако учителят прецени, 

че голяма част от учениците изпитват затруднения 
при делението, целесъобразно е да се започне със 
самостоятелна работа на учениците в учебната  те-
традка – попълване на готови схеми (зад. 1) и след 
това да се продължи с работа по учебника. Ако това 
не е необходимо, започва се с работа по учебника, а 
готовите схеми се оставят за домашна работа.

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е подходяща за рационално устно смятане.
Зад. 2 е за усъвършенстване на уменията за 

прилагане на правилото за деление. Подходяща е 
за самостоятелна работа с последваща фронтална 
проверка.

Зад. 3 представлява използване на правилото 
при намиране на неизвестен множител. Подходяща 
е за самостоятелна работа с последваща фронтална 
проверка.

Зад. 4 е за усъвършенстване на уменията за рабо-
та с изучените дроби. 

Зад. 5 е текстова задача в косвена форма. Ако е 
целесъобразно, учителят насочва учениците в про-
цеса на изясняване на условието (например с комен-
тиране на подходяща схема).

Зад. 6 е геометрична задача с избираем отговор за 
намиране на обиколка.

Зад. 7 е за намиране на бедро на равнобедрен три-
ъгълник. По преценка на учителя може да се разра-
боти колективно с класа.

Зад. 8 е логическа за откриване на закономерност.
Зад. 9. Числови ребуси. Подходящи са за групова 

работа.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1. Попълване на готови схеми.
Зад. 2. За рационално пресмятане.
Зад. 3. Пресмятане на изрази.
Зад. 4, зад. 5 и зад. 6 са упражнения за моделира-

не с числов израз.
Зад.7. Творческа задача за съставяне на текстова 

задача. Подходяща е за групова работа.
За домашна работа могат да се дадат останалите 

задачи от учебника и тетрадката.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 9 от 
учебника и зад. 7 от тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 84
ДЕЛЕНИЕ С ПРЕМИНАВАНЕ

Вид на урока: за нови знания.
 
Дидактическа цел на урока: Ученикът да раз-

бере как се прилага правилото за деление с две пре-
минавания. Да се формират първоначални умения за 
приложение на правилото в този случай.

Очаквани резултати:
Ученикът да:
• разбере как се използва правилото в случая на 

две преминавания
• формира първоначални умения за използването 

на правилото в случай на две преминавания
• открива грешки при използването на правилото.

Методи на преподаване и учене: актуализиране 
на стари знания, наблюдение, сравнение, аналогия.

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, е-учебник, сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 
Започва се с актуализиране на знанията за деле-

ние с остатък (устно пресмятане). Новото знание се 
разработва със зад. 2  и 3. Целесъобразно е първона-
чалното затвърдяване да започне с части от зад. 1 и 2 
от учебната тетрадка, където се упражнява правило-
то, като се попълват готови схеми. След това работа-
та може да продължи с части от зад. 4. от учебника.

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Устно актуализиране на знанието за деле-

ние с остатък.
Зад. 2 е подходяща за демонстрирането на прави-

лото при първия случай на две преминавания (част-
ното е двуцифрено число). Прави се пълният запис, 
включително и определяне броя на цифрите в част-
ното. Коментират се стъпките ред по ред. Целесъо-
бразно е да се използва е-учебникът.

Зад. 3 е подходяща за демонстрирането на прави-
лото при втория случай на две преминавания (част-
ното е трицифрено число). Действа се като в пре-
дишната задача.

Зад. 4 е подходяща за първоначално затвърдява-
не. Изисква се пълен запис.

Зад. 5 е за затвърдяване на знанията за пресмята-
не на изрази. Ако е необходимо, се коментира редът 
на извършване на действията.

Зад.6 е за откриване и коментиране на типична 
грешка. Разработва се както подобните задачи в пре-
дходните уроци.

За домашна работа могат да се дадат останалите 
задачи от учебника и тетрадката.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 е за първоначално затвърдяване на пълния 

запис в готова схема.
Зад. 2 също е за първоначално затвърдяване на 

делението и за проверка на резултата в готова схема. 
Зад. 3 е от типа математическа диктовка.
Зад. 4. Задача предизвикателство – откриване на 

закономерност. Подходяща е за групова работа.

За ученици със затруднения: материали от учеб-
на тетрадка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 4 
от тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 85
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знанията и 
формиране на умения.

Дидактическа цел на урока: Затвърдяване на 
правилото за деление (в случая с две преминавания) 
и формиране на умения за използването му в различ-
ни ситуации.

Очаквани резултати
Ученикът да:
• умее да прилага правилото за деление на двуци-

френи и трицифрени числа с едноцифрено число
• може да прилага правилото при намиране на не-

известен множител
• усъвършенства умението си да моделира с израз 

практически ситуации
• умее да прилага правилото при намиране на 

страни и обиколки на фигури.

Методи на преподаване и учене: самостоятелна 
работа, актуализиране на стари знания, наблюдение, 
сравнение, аналогия.

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, сборници по математика, е-учебник.

Насоки за организиране на учебната среда 
Започва се с устно пресмятане (зад. 1 от учеб-

ника). Възможни са два подхода за организиране 
на по-нататъшната работата в упражнението. Ако 
учителят прецени, че голяма част от учениците из-
питват затруднения при делението, целесъобразно 
е да се започне със самостоятелна работа на уче-
ниците в тетрадката – попълване на готови схеми. 
(зад. 1) и след това да продължи с работа по учеб-
ника. Ако това не е необходимо, започва се със ра-
бота по учебника, а готовите схеми се оставят за 
домашна работа.

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задача за устно пресмятане. Разработва се 

с класа.
Зад. 2 e подходяща за самостоятелна работа. Да 

се обърне внимание на записа на записа на деление-
то. Фронтална проверка.

Зад. 3 е за намиране на неизвестно число.
Зад. 4 и зад. 5 са математическа диктовка.
Зад.6 е съставна текстова задача за моделиране 

на практическа ситуация.
Зад.7 е за намиране на неизвестна страна в пра-

воъгълник. Целесъобразно е да се разработи с целия  

клас, като се коментират и съпоставят двата вариан-
та. Може да се използва и е-учебникът.

Зад. 8. Задача предизвикателство за откриване на 
закономерност. Може да се даде за групова работа.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 е за затвърдяване на правилото за деление, 

като се попълват готови схеми.
Зад. 2 е за затвърдяване на умението рационално 

пресмятане на изрази.
Зад. 3 е за намиране на неизвестна страна на пра-

воъгълник. Подходяща е за домашна работа.
Зад. 4. Задача предизвикателство – откриване на 

закономерност. Може да се даде за групова работа.
За домашна работа могат да се дадат останалите 

задачи от учебника и тетрадката.

За ученици със затруднения: материали от учеб-
на тетрадка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 8 от 
учебника и зад. 5 от тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 86
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знанията и 
формиране на умения.

 
Дидактическа цел на урока: Затвърдяване на 

правилото за деление (в случая с две преминавания) 
и формиране на умения за използването му в различ-
ни ситуации.

Очаквани резултати
Ученикът да:
• умее да прилага правилото при деление на дву-

цифрени и трицифрени числа с едноцифрено число
• усъвършенства умението си за пресмятане на 

изрази
• усъвършенства умението си за намиране на не-

известно делимо
• умее да прилага правилото за деление при нами-

ране на страни и обиколки на фигури.

Методи на преподаване и учене: самостоятелна 
работа, актуализиране на стари знания, наблюдение, 
сравнение, аналогия.

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка №2, сборници по математика, е-учебник.

Насоки за организиране на учебната среда 
Започва се с устно пресмятане (зад. 1 от учебни-

ка). Както в предишния урок, ако учителят прецени, 
че голяма част от учениците изпитват затруднения 
при делението, целесъобразно е да се започне със са-
мостоятелна работа в учебната тетрадка – попълване 
на готови схеми (зад. 1) и след това да се продължи 
с работа по учебника. Ако това не е необходимо, за-
почва се с работа по учебника, а готовите схеми се 
оставят за домашна работа.

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 e предвидена за устно пресмятане. Разра-

ботва се с класа.
Зад. 2 е подходяща за самостоятелна работа. Да 

се обърне внимание на записа на делението. Фрон-
тална проверка.

Зад. 3 е за пресмятане на изрази. Подходяща е за 
самостоятелна работа. Фронтална проверка.

Зад. 4. Намиране на неизвестен множител и дели-
мо. Целесъобразно е да се обърне внимание на уче-
ниците, че първо се извършва действието в дясната 
страна на равенството.

Зад. 5 е с повишена трудност. Необходимо е пър-
вата подточка да се направи колективно с класа, като 

се обърне внимание на записа. Втората подточка се 
оставя за самостоятелна работа.

Зад. 6. Задача с избираем отговор за откриване и 
преброяване на триъгълници. Ако е необходимо, се 
коментира как се организира броенето, за да не се 
пропускат триъгълници.

Зад. 7. Намиране на неизвестно бедро в равнобед-
рен триъгълник. Затвърдяват се геометрични знания.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 – затвърдяване на правилото за деление с 

попълване на готови схеми.
Зад. 2 упражнение за рационално пресмятане на 

изрази. 
Зад. 3 е за моделиране на практическа ситуация.
Зад. 4 – работа в мрежа. Подходяща е за групова 

работа.
Зад. 5 е логическа за откриване на закономерност. 

Подходяща е за групова работа.
За домашна работа могат да се дадат останалите 

задачи от учебника и тетрадката.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 4 и 
зад. 5 от тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 87
ДЕЛЕНИЕ С ПРЕМИНАВАНЕ

Вид на урока: за нови знания.
 
Дидактическа цел на урока: Ученикът да раз-

бере как се прилага правилото за деление при две 
преминавания (в случая когато цифрата на десе-
тиците в частното е 0). Да се формират първона-
чални умения за приложение на правилото в този 
случай.

Очаквани резултати:
Учениците да:
• осмислят използването на правилото за деление 

в случая, когато в частното се получава цифра на де-
сетиците нула

• формират първоначални умения за използване 
на правилото

• открива грешки при използването на правилото.

Методи на преподаване и учене: актуализиране 
на стари знания, наблюдение, сравнение, аналогия.

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка №2, сборници по математика, е-учебник.

Насоки за организиране на учебната среда 
Започва се с актуализиране на знанията за деле-

ние с остатък (устно пресмятане). Новото знание се 
разработва със зад. 2 и 3. Целесъобразно е първо-
началното затвърдяване да започне с части от зад. 1 
и 2 от учебната тетрадка, където се упражнява пра-
вилото в готови схеми. След това работата може да 
продължи с части от зад. 4 от учебника.

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 e предвидена за актуализиране на знанието 

за деление с остатък и се решава устно.
Зад. 2 е подходяща за демонстриране на правило-

то за деление, когато броят на стотиците е кратен на 
делителя, а броят на десетиците е по-малък от дели-
теля. Показва се пълният запис, включително и опре-
деляне броя на цифрите в частното, като се записва 
и редът в който се работи с цифрата на десетиците. 
Коментират се стъпките ред по ред. Целесъобразно 
е да се използва е-учебникът.

Зад. 3. Отново се демонстрира правилото, но в 
опашката се изпуска редът с нулата (както обикно-
вено се прави). Действа се като в предишната задача.

Зад. 4. За първоначално затвърдяване на прави-
лото. Изисква се от учениците пълен запис, включи-
телно определяне броя на цифрите в частното.

Зад. 5. Задача за откриване и коментиране на ти-

пична грешка. Разработва се както подобните задачи 
в предходните уроци.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 е за първоначално затвърдяване на прави-

лото. Изисква се пълен запис. Попълване на готова 
схема.

Зад. 2 е за първоначално затвърдяване на прави-
лото. Изисква се само запис на делението и провер-
ка. Попълване на готова схема.

Зад. 3 е за пресмятане на израз и за поддържането 
на знанието за ред на действията.

Зад. 4 е с повишена трудност. По преценка на 
учителя може да се даде за групова работа.

Зад. 5 – откриване на закономерност. Подходяща 
е за групова работа.

За домашна работа могат да се дадат останалите 
задачи от учебника и тетрадката.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и  „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 4 и 
зад. 5 от тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 88
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знанията и 
формиране на умения.

 
Дидактическа цел на урока: Затвърдяване на 

правилото за деление (в случая когато цифрата на 
десетиците в частното е 0) и формиране на умения за 
използването му в различни ситуации.

Очаквани резултати
Учениците да:
• умеят да прилагат правилото при деление на 

трицифрени числа с едноцифрено
• усъвършенстват уменията си да прилагат прави-

лата за намиране на неизвестен множител и делимо
• усъвършенстват умението си да извършват пре-

смятания по рационални начини
• усъвършенстват умението си да решават тексто-

ви задачи в косвена форма
• умеят да определят вида на триъгълник според 

ъглите.

Методи на преподаване и учене: самостоятелна 
работа, актуализиране на стари знания, наблюдение, 
сравнение, аналогия.

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка №2, сборници по математика, е-учебник.

Насоки за организиране на учебната среда 
Започва се с устно пресмятане (зад. 1 от учебни-

ка). Възможни са два подхода за организиране на 
по-нататъшната работата в упражнението. Ако учи-
телят прецени, че голяма част от учениците изпитват 
затруднения при делението, целесъобразно е да се 
започне със самостоятелна работа на учениците в те-
традката – попълване на готови схеми. (части от зад. 
1) и след това да се продължи с работа по учебника. 
Ако това не е необходимо, започва се със работа по 
учебника, а готовите схеми се оставят за домашна 
работа.

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. За устно пресмятане.
Зад. 2 e подходяща за самостоятелна работа. Да 

се обърне внимание на записа. Фронтална проверка. 
Зад. 3 e за намиране на неизвестно число. Подхо-

дяща e за самостоятелна работа. Фронтална проверка.
Зад. 4 e пресмятане на изрази и избор на рациона-

лен начин. За самостоятелна работа.
Зад. 5 e за пресмятане на изрази и избор на рацио-

нален начин.

Зад. 6. Текстова задача в косвена форма. По пре-
ценка на учителя, може да се обсъди условието и да 
се илюстрира с подходяща схема.

Зад. 7 и зад. 8  са за броене на триъгълници и оп-
ределяне на вида им според ъглите.

За домашна работа могат да се дадат останалите 
задачи от учебника и тетрадката.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 е за затвърдяване на правилото в този слу-

чай. Попълват се готовите схеми.
Зад. 2 е упражнение за намиране на неизвестен 

множител и неизвестно делимо.
Зад. 3 е геометрична за намиране страна на ква-

драт и обиколка на равностранен триъгълник. Зада-
чата е с повишена трудност. По преценка на учителя 
може да се даде за групова работа.

Зад. 4. Числов ребус Подходяща е за групова 
работа.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 3 и 
зад. 4 от тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 89
УПРАЖНЕНИЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знанията и 
формиране на умения.

 
Дидактическа цел на урока: Затвърдяване на 

правилото за деление (в случая когато цифрата на 
десетиците в частното е 0) и формиране на умения за 
използването му в различни ситуации.

Очаквани резултати
Учениците да:
• умеят да прилагат правилото при деление на 

трицифрени числа
• моделират задачи от типа математическа дик-

товка с числов израз
• усъвършенствате умението си да решават със-

тавни тестови задачи
• умеят да откриват изучените геометрични фигу-

ри в по-сложни конструкции.

Методи на преподаване и учене: самостоятелна 
работа, актуализиране на стари знания, наблюдение, 
сравнение, аналогия.

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, сборници по математика и е-учебник.

Насоки за организиране на учебната среда 
Започва се с устно пресмятане (зад. 1 от учебни-

ка). Възможни са два подхода за организиране на 
по-нататъшната работата в упражнението. Ако учи-
телят прецени, че голяма част от учениците изпит-
ват затруднения при делението, целесъобразно е да 
се започне със самостоятелна работа на учениците 
в учебната тетрадка – попълване на готови схеми. 
(части от зад. 1) и след това да се продължи с работа 
по учебника. Ако това не е необходимо, започва се 
със работа по учебника, а готовите схеми се оставят 
за домашна работа.

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е за устно пресмятане.
Зад. 2 е подходяща за самостоятелна работа. Да 

се обърне внимание на записа. Фронтална проверка. 
Зад. 3 е за намиране на неизвестно число. Под-

ходяща е за самостоятелна работа. Фронтална про-
верка.

Зад. 4 е от типа математическа диктовка за моде-
лиране с числов израз. По преценка на учителя, може 
да се коментира как се съставя изразът за подточка 
а). Втората подточка остава за самостоятелна работа 
в клас или за домашно.

Зад. 5. Работа с таблици. За откриване на грешки 
при пресмятания. 

Зад. 6 е текстова задача в косвена форма. По пре-
ценка на учителя, може да се направи анализ на усло-
вието и да се илюстрира с подходяща схема.

Зад. 7 е съставна текстова задача.
Зад. 8, 9 и 10 се решават с общ чертеж – откри-

ване на различни геометрични фигури в по-сложна 
конфигурация. Зад. 8 е с избираем отговор.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 е за затвърдяването на правилото в упраж-

нявания случай. Попълват се готовите схеми.
Зад. 2 е за упражняване на рационално смятане.
Зад. 3 е с повишена трудност (решава се отзад – 

напред). Вж. зад. 5 от урок 86 учебника.
Зад. 4 е за моделиране и намиране обиколка на 

триъгълник.
В зад. 5 учениците откриват правило. Подходяща 

и за групова работа.
За домашна работа могат да се дадат останалите 

задачи от учебника и тетрадката.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5 от 
тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 90
ДА ПЪТУВАМЕ ИЗ 
БЪЛГАРИЯ

Вид на урока: за затвърдяване на знанията и 
формиране на умения.

Дидактическа цел на урока: Да се формират  
умения за комплексно прилагане на различни знания.

Очаквани резултати
Учениците да:
• усъвършенстват уменията си за работа с карти 

и схеми
• усъвършенстват уменията си за работа с таблици
• усъвършенстват уменията си за разчитане на чер-

теж, откриване на геометрични фигури, пресмятане 
на обиколки.

Методи на преподаване и учене: самостоятелна 
работа, актуализиране на стари знания, наблюдение, 
сравнение, аналогия.

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, е-учебник, сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 
Урокът е първи от три поредни тематични урока. 

Целта е с помощта на тематично подбрани задачи да 
се обобщи преди годишния преговор всичко най-ва-
жно, изучавано по математика в 3. клас. Задачите в 
учебника са свързани с действията събиране и из-
важдане. Задачите в тетрадката – с някои общи свой-
ства на умножението и делението. Обсъжда се: Как 
се изменя произведението при изменение на един от 
множителите, как се изменя частното при изменение 
на делимото и как се изменя частното при изменение 
на делителя.

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 – четене по карта и пресмятане на разстоя-

ние по зададен маршрут. Задачата може да се разши-
ри, като се предложи на учениците да пресметнат и 
разстоянията по други маршрути. За самостоятелна 
работа с последваща фронтална проверка.

Зад. 2 е подобна на първата, но изисква да се 
сравнят разстоянията по различни маршрути. Също 
е подходяща за самостоятелна работа.

Зад. 3 е творческа задача за съставяне на текстова 
задача по даден израз. Подходяща е за групова ра-
бота. Изразите са свързани с данните от картата, но 
учениците не бива да бъдат ограничавани в избора 
на сюжет.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1, зад. 2 и зад. 3 – работа с таблица и откри-

ване на закономерност. Целесъобразно е поне една 
от задачите да се разработи колективно с класа.

Зад. 4 е с избираем отговор. Откриване и броене  
на триъгълници.

Зад. 5 – откриване и броене на правоъгълници. 
Намиране на обиколка на правоъгълник.

За домашна работа може да се постави задача за 
откриване и пресмятане на разстоянията по други 
маршрути от картата.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 3 
от учебника.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 91
ВАКАНЦИЯ НА МОРЕ

Вид на урока: за затвърдяване на знанията и 
формиране на умения.

Дидактическа цел на урока: Да се формират у 
учениците умения за комплексно прилагане на раз-
лични знания.

Очаквани резултати:
Учениците да:
• Усъвършенстват уменията си за моделиране на 

практически ситуации
• усъвършенстват уменията си за работа с изуча-

ваните дроби
• усъвършенстват уменията си за разчитане на 

чертеж, откриване на геометрични фигури, пресмя-
тане на обиколки.

Методи на преподаване и учене: самостоятелна 
работа, актуализиране на стари знания, наблюдение, 
сравнение, аналогия.

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка №2, сборници по математика, е-учебник.

Насоки за организиране на учебната среда 
Урокът е вторият от три поредни тематични уро-

ка. Задачите в учебника са съставни текстови задачи, 
обединени от темата „Ваканция на море“. Задачите 
в тетрадката са разнообразни. Целта е в края на го-
дината учениците да си починат от скучни пресмя-
тания, както и да се докоснат до някои различни по 
формулировка задачи.

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 e практическа задача за мерни единици за 

време. Определяне на продължителността на време-
ви интервал.

Зад. 2 е за моделиране с умножение.
Зад. 3 е съставна текстова задача.
Зад. 4 е за моделиране с умножение.
Зад. 5 е съставна текстова задача.
Зад. 6 е съставна текстова задача в косвена форма.
Зад. 7 е по-сложна геометрична конструкция. Не-

обходимо е комплексно да се използват свойствата на 
изучените фигури. Подходяща е за групова работа.

Зад. 8. Забавна задача – магически квадрат. Под-
ходяща е за групова работа.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1. Забавна задача – числова пирамида.
Зад. 2 е за сравняване без пресмятане – използват 

се свойствата на умножението и делението от пре-
дишния урок (зад.1 – 3, урок 90).

Зад. 3. Задача с избираем отговор за приблизи-
телно оценяване на резултат.

Зад. 4 е задача за пресмятане на изрази.
Зад. 5 е практическа задача за време.
Зад. 6 е за моделиране в геометрична ситуация. 

Намиране на обиколка на триъгълник.
Зад. 7. Забавна задача със зарчета.
За домашна работа могат да се дадат останалите 

задачи от учебника и тетрадката.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 7 и 
зад. 8 от учебника.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 92
ВАКАНЦИЯ НА СЕЛО

Вид на урока: за затвърдяване на знанията и 
формиране на умения.

 
Дидактическа цел на урока: Да се формират у 

учениците умения за комплексно прилагане на раз-
лични знания.

Очаквани резултати
Учениците да:
• усъвършенстват уменията си за моделиране на 

практически ситуации
• усъвършенстват уменията си за решаване на 

съставни текстови задачи, включително и в косвена 
форма

• усъвършенстват уменията си за определяне вида 
на ъглите.

Методи на преподаване и учене: самостоятелна 
работа, актуализиране на стари знания, наблюдение, 
сравнение, аналогия.

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка №2, сборници по математика, е-учебник.

Насоки за организиране на учебната среда 
Урокът е последният от трите поредни тематич-

ни урока. Задачите в учебника са съставни текстови 
задачи, обединени от темата „Ваканция на село“. За-
дачите в тетрадката са разнообразни. Целта е в края 
на годината учениците да си починат от скучни пре-
смятания, както и да се докоснат до някои различ-
ни по формулировка задачи. В тетрадката е дадена 
в най-проста и достъпна форма задача за работа с 
данни. Данните (условието на задачата), трябва да се 
представят в подходящ вид (попълването на готовата 
таблица) и част от тях да се представят в частично 
запълнената правоъгълна диаграма. След това, като 
се използват таблицата и диаграмата, следва да се 
отговори на няколко въпроса. Това са първи стъп-
ки за четене и интерпретиране на диаграма. Могат 
да се поставят и допълнителни въпроси по задачата. 
Целесъобразно е задачата да се разработи под ръко-
водството на учителя в урока.

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е практическа задача за мерни единици за 

време. Определяне на продължителността на време-
ви интервал и моделиране с умножение.

Зад. 2 е за моделиране с умножение.
Зад. 3 е съставна текстова задача. Моделиране с 

числов израз.

Зад. 4 е практическа задача с геометричен характер.
Зад. 5 е съставна текстова задача в косвена форма.
Зад. 6 е за определяне вида на ъглите.
Зад. 7 е забавна задача – магическа рамка. Подхо-

дяща е за групова работа.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1 е за сравняване на произведения и частни 

без да се пресмята. Използват се откритите свойства 
на умножението и делението (Вж. зад.1 – 3, урок 90.).

Зад. 2 е за работа с таблица и диаграма. 
Зад. 3 е забавна текстова задача. 
За домашна работа могат да се дадат останалите 

задачи от учебника и тетрадката.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 7 
от учебника.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 93
ВЕЧЕ ЗНАМ!

Вид на урока: за обобщаване и систематизиране 
на знанията

 
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят и 

систематизират знанията от раздел за деление  на дву-
цифрено и трицифрено число с едноцифрено число.

Очаквани резултати
Учениците да:
• обобщят и систематизират знанията си за деле-

ние на двуцифрено и трицифрено число с едноци-
френо число

• обобщят и систематизират знанията си за прила-
гане на разпределителното свойство

• обобщят и систематизират знанията си за мерна-
та единица за време

• обобщят и систематизират знанията си за нами-
ране на неизвестно събираемо,  умаляемо, множи-
тел, делимо

• обобщят и систематизират знанията и уменията 
си за намиране на част от число

• обобщят и систематизират знанията и умения-
та си за решаване на съставни текстови задачи с две 
пресмятания.

Методи на преподаване и учене: обобщение, кон-
кретизация, анализиране, синтезиране, моделиране. 

Учебно-методически ресурси: учебник, учебна 
тетрадка №2, сборници по математика. 

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Обобщават се и се  систематизират знани-

ята за деление на трицифрено и двуцифрено число с 
едноцифрено със и без преминаване.

Зад. 2. Обобщават се и се  систематизират зна-
нията за разпределителното свойство при действие 
деление. Акцентира се върху пресмятането по лесен 
начин.

Зад. 3. Обобщават се и се  систематизират знани-
ята за умножение и деление.

Зад. 4. Обобщават се и се  систематизират знани-
ята за намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, 
множител и делимо.

Зад. 5. Обобщават се и се  систематизират знани-
ята за мерни единици за време.

Зад. 6. Обобщават се и се систематизират знания-
та и уменията за намиране на част от число.

Зад. 7. Обобщават се и се  систематизират зна-

нията за решаване на съставна текстова задача с две 
пресмятания.

Зад. 8. Отг. 999 м. Подходяща е за колективна 
работа.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1. Затвърдяване на действие деление на три-

цифрено и двуцифрено число с едноцифрено със и 
без преминаване. Подходяща е за домашна работа.

Зад. 2. Затвърдяване на знанията за решаване на 
числови изрази. При правилно решение на изразите 
и попълване на таблицата се получава думата Сини-
ят кит. Подходяща е за домашна работа.

Зад. 3. Затвърдяване знанията за намиране на не-
известно събираемо, умаляемо, множител и делимо.

За ученици със затруднения: Сборник по матема-
тика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 8 
от учебника.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 94
Аз успях!

Вид на урока: за упражнение под формата на 
състезание.

Дидактическа цел на урока: Да се получи об-
ратна информация за знанията и уменията на учени-
ците за:

• умножение и деление на трицифрени и двуци-
френи числа с едноцифрено число

• мерните единици за време – секунда/минута
• мерните единици за дължина – милиметър, сан-

тиметър, дециметър, метър
• решаване на числови изрази
• намиране на неизвестно делимо
• част от число
• съставна текстова задача  с две  пресмятания.

Учебно-методически ресурси: учебник, тетрадка 
№2, работна тетрадка, сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа с учебника
Класът се разделя на две групи за изпълнението 

на всички задачи от учебника. Задачите се преписват 
и решават в работната тетрадка. Поради състезател-
ния характер на упражнението вариантите на двете 
групи са напълно равностойни. Преди да започне 
решаването, учителят припомня регламента на със-
тезанието.

Зад. 1. Самостоятелно решаване на задачи за ум-
ножение и деление.

Зад. 2. Самостоятелно решаване на задачи за из-
разяване на минутите в секунди.

Зад. 3. Пресмятане на числови изрази.
Зад. 4. Намиране на неизвестно число.
Зад. 5. Намиране на част от число.
Зад. 6. Сравняване на именувани числа.
Зад. 7. Решаване на съставна текстова задача с 

две пресмятания.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Задачите в учебната тетрадка могат да се дадат за 

домашна работа или да се решават самостоятелно от 
ученици, които са решили своя вариант преди да е 
завършило състезанието. 

Зад. 1. Умножение и деление на трицифрени и 
двуцифрени числа с едноцифрено число .

Зад. 2. Намиране на част от число – половинка, 
третинка, четвъртинка, десетинка.

Зад. 3. Затвърдяване на знанията за решаване на 
числови изрази. При правилно решение на изрази-

те и попълване на таблицата се получава думата – 
Марица. 

Зад. 3. Задача верижка.
Задачите са подходящи за домашна работа.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас. 

Използване на електронни ресурси: е-учебник. 
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Урок 95
ЧИСЛАТА ДО 1000

Вид на урока: за обобщаване и систематизиране 
на знанията

Дидактическа цел на урока: Да се систематизи-
рат и обобщят знанията за числата до 1000.

Очаквани резултати
Учениците да:
• знаят разликата между число и цифра
• затвърдят знанията си за единица, десетица, сто-

тица; едноцифрени, двуцифрени и трицифрени числа
• усъвършенстват уменията си да четат, пишат и 

сравняват числата до 1000
• умеят да представят числата до 1000 като сбор 

от редните им единици.

Методи за преподаване и учене: анализ, обясне-
ние, беседа, актуализиране на стари знания

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, сборници по математика и е-учебник

Насоки за организиране на учебната среда

І. Насоки за работа в учебника
Подходящо е урокът да започне с беседа, с която 

да се припомни мястото на единици, десетици и сто-
тици в състава на трицифрените числа и начинът за 
сравняване на числата до 1000.

Зад. 1 е предвидена за общокласна работа. Уст-
но се уточняват числата по всяко подусловие, а след 
това се записват в тетрадките. Учениците извършват 
самостоятелно подреждането на числата по големи-
на. Проверката е устна. 

Зад. 2 проверява знанията на учениците за реда 
на числата в числовата редица и е предвидена за са-
мостоятелна работа. Проверката е индивидуална.

Зад. 3 е предвидена за устна общокласна рабо-
та и припомня връзката между единици, десетици и 
стотици.

Зад. 4 е предвидена за самостоятелна работа и с 
нея се проследява умението на учениците да пред-
ставят число като сбор на редните му единици..Про-
верката е индивидуална.

Зад. 5. Първата част на задачата е предвидена за 
самостоятелна работа и общокласна проверка. Вто-
рата част предполага предварително обсъждане с ак-
цент върху това, че 0 не може да бъде цифра на сто-
тиците в трицифрените числа. След това учениците 
работят самостоятелно.

Зад. 6 е предвидена за самостоятелна работа, след 

обсъждане. Проверката може да бъде индивидуална 
или фронтална.

Зад. 7 е предвидена за работа по двойки. Добре е 
в началото да се припомни смисълът на отношенията 
„... пъти повече“ и „с… повече“

Отг. първи ред – 672, 772, 267, 622
втори ред – 662, 276, 777, 766  

ІІ. Насоки за работа в тетрадка №2
Задачите са подходящи за домашна работа.
 
За ученици със затруднения: Дават се само 

част от подусловията на задачите. Първите задачи от 
Сборник по математика

За по-бързо справящи се ученици: зад. 7 от 
учебника. Да измислят свои примери по аналогия на 
дадените. Сборник по математика и „Пъстра матема-
тика“ за 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 7 
от учебника. 

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 96
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ 
ДО 1000

Вид на урока: за обобщаване и систематизиране 
на знанията.

Дидактическа цел на урока: Да се системати-
зират и обобщят знанията за действията събиране и 
изваждане и за алгоритмите за събиране и изваждане 
с преминаване.

Очаквани резултати
Учениците да:
• усъвършенстват уменията си да събират и из-

важдат числата до 1000 с преминаване
• усвоят умението да подреждат правилно числата 

при вертикален запис на събиране и изваждане
• прилагат реда на действията при пресмятане на 

числови изрази със скоби
• умеят да намират неизвестно събираемо и неиз-

вестно умаляемо
• актуализират уменията си за анализ, записване 

със съкратено условие и решаване на съставна тек-
стова задача в косвена форма.

 
Методи за преподаване и учене: беседа, анализ, 

обяснение

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, сборници по математика, е-учебник

Насоки за организиране на учебната среда

І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е предвидена за общокласна устна работа. 

С нея се проверява умението за устно събиране и из-
важдане на числата до 1000.

Зад. 2 и зад. 3 са предвидени за самостоятелна ра-
бота и индивидуална проверка, но е добре преди ре-
шаването им да се започне с припомняне на алгори-
тмите за събиране и изваждане с преминаване, като 
по 1 – 2 примера от задачите се решат с целия клас.

Зад. 4 проверява доколко учениците знаят и прилагат 
реда на действията при пресмятане на числови изрази 
със скоби. За припомняне може да се използва приме-
рът, даден в учебника. След това учениците работят са-
мостоятелно, проверката е индивидуална. По преценка 
на учителя могат да не се дават всички числови изрази.

Зад. 5 е предвидена за самостоятелна работа и 
фронтална проверка. Добре е първоначално да се 
преговорят алгоритмите за намиране на неизвестно 
събираемо и неизвестно умаляемо.

Зад. 6 припомня как се намира обиколка на рав-

нобедрен триъгълник. Учениците работят самостоя-
телно, проверката е индивидуална.

Зад. 7 е съставна текстова задача в косвена фор-
ма. След общокласен анализ учениците самостоя-
телно правят съкратен запис на условието и решават 
задачата. Проверката е индивидуална.

ІІ. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1, 2 и 5 са подходящи за домашна работа.
Зад. 3 е подходящо да започне с припомняне на 

начина за сравняване на сбор и разлика. Едва след 
това се преминава към самостоятелно решаване и 
общокласна проверка.

Зад. 4 е съставна текстова задача с дадени после-
дователни стъпки. .Анализът е общокласен, решава-
нето е самостоятелно. Накрая учителят насочва уче-
ниците да запишат решението с един израз. 

В зад. 6 учениците трябва самостоятелно да про-
следят логиката в редуването на цвета и числата и да 
обосноват отговора си.

За ученици със затруднения: при събиране и 
изваждане да използват моделите на десетици и еди-
ници от приложенията в тетрадка №3. Подходящи 
задачи от Сборник по математика.

За по-бързо справящи се ученици: да измислят 
задача, аналогична на зад. 6 от тетрадка №1. Подхо-
дящи задачи от Сборник по математика и „Пъстра 
математика“ – 3. клас.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 97
УМНОЖЕНИЕ

Вид на урока: за обобщаване и систематизиране 
на знанията.

Дидактическа цел на урока: Да се преговорят, 
обобщят и систематизират знанията и уменията на 
учениците за умножение със и без преминаване на 
числата до 1000.

Очаквани резултати
Учениците да:
• актуализират и прилагат алгоритмите за устно 

умножение без преминаване и писмено умножение 
с преминаване

• умеят да анализират и решават различни видове 
текстови задачи, както и да записват със съкратен за-
пис условието и въпроса

• могат да намират неизвестно делимо
• знаят и използват разпределителното свойство 

на умножението за рационално решаване на различ-
ни видове задачи.

Методи за преподаване и учене: беседа, анализ, 
обяснение

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, сборници по математика, е-учебник.

Насоки за организиране на учебната среда

І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 припомня алгоритъма за устно умножение 

без преминаване. Предвидена е за устна общокласна 
работа.

Зад. 2 е добре да започне с актуализиране на ал-
горитъма за умножение с преминаване и след това да 
се премине към самостоятелна работа и индивидуал-
на проверка.

Зад. 3 е геометрична задача, с която се припомня 
разпределителното свойство на умножението и при-
ложението му при решаване на задачи за намиране 
на обиколка на правоъгълник.

Зад. 4. Учителят припомня как с използване на 
разпределителното свойство могат по-лесно да се 
пресмятат числови изрази. След това учениците ра-
ботят самостоятелно, проверката е индивидуална.

Зад. 5 и зад. 6 са съставни текстови задачи. След 
анализ, учениците работят самостоятелно. Провер-
ката е на дъската, като задължително се обръща вни-
мание на решението с числов израз.

Зад. 7 трябва да започне с припомняне на алгори-
тъма за намиране на неизвестно делимо. След това 

учениците работят самостоятелно. Проверката е ин-
дивидуална. 

Зад. 8 изисква предварителен анализ. Тя се реша-
ва от края към началото.

Припомня се как се намира част от цяло и след 
това се прави изводът, че след като половината от 
числото се намира с деление на 2, то цялото число ще 
намерим, като умножим половината от числото с 2. 

ІІ. Насоки за работа в тетрадката №1
Задачите от учебната тетрадка са подходящи за 

домашна работа.

За ученици със затруднения: решават избра-
ни примери от задачите в учебника, тетрадка №2 и 
Сборник по математика. 

За по-бързо справящи се ученици: Да измислят 
и предложат на класа задача, аналогична на зад. 8 от 
учебника. Избрани задачи от Сборник по математика 
и „Пъстра математика“ за 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 8 
от учебника.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 98
ДЕЛЕНИЕ

Вид на урока: за обобщаване и  систематизиране 
на знанията  

Дидактическа цел на урока: 
Да се преговорят, обобщят и систематизират зна-

нията и уменията на учениците за деление със и без 
преминаване на числата до 1000.

Очаквани резултати
Учениците да:
• актуализират и прилагат алгоритмите за устно 

деление без преминаване и писмено деление с пре-
минаване

• умеят да анализират и решават различни видове 
текстови задачи, както и да записват със съкратен за-
пис условието и въпроса

• могат да намират неизвестен множител
• знаят и използват разпределителното свойство 

на делението за рационално решаване на различни 
видове задачи.

Методи за преподаване и учене: беседа, анализ, 
обяснение

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, картонени модели на банкноти и монети 
от тетрадка №3, сборници по математика, е-учебник.

Насоки за организиране на учебната среда

І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 припомня алгоритъма за устно деление без 

преминаване.
Зад. 2 припомня първата стъпка на делението с 

преминаване – определяне броя на цифрите в част-
ното

Зад. 3 припомня на основата на деление на дву-
цифрено с едноцифрено число как се дели с остатък 
и как се прави проверка на делението с умножение. 
Трябва да се акцентира на това, че остатъкът е вина-
ги по-малък от делителя.

Зад. 4 е предвидена за самостоятелна работа и ин-
дивидуална проверка.

Зад. 5 е текстова задача, с която се припомня раз-
пределителното свойство на умножението и прило-
жението му при решаване текстови задачи.

Със зад. 6 учителят припомня как с използване 
на разпределителното свойство могат по-лесно да 
се пресмятат числови изрази. След това учениците 
работят самостоятелно, проверката е индивидуална.

Зад. 7 проверява уменията на учениците да из-

ползват разпределителното свойство на делението 
при решаване на геометрични задачи. 

Зад. 8 трябва да започне с припомняне на алго-
ритъма за намиране на неизвестен множител. След 
това учениците работят самостоятелно. Проверката 
е индивидуална. 

Зад. 9. След като се припомни как се намира част 
от цяло, учениците работят самостоятелно. Провер-
ката е индивидуална.

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

домашна работа.

За ученици със затруднения: решават избра-
ни примери от задачите в учебника, тетрадка №2 и 
Сборник по математика. 

За по-бързо справящи се ученици: да измислят 
и предложат на класа задача, аналогична на зад.8 от 
учебника. Сборник по математика и „Пъстра мате-
матика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 8 
от учебника.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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УРОК 99
МЕРНИ ЕДИНИЦИ

Вид на урока: за обобщаване и систематизиране 
на знанията.

Дидактическа цел на урока: Да се преговорят, 
систематизират и обобщят знанията на учениците за 
мерните единици за време, маса и дължина и за връз-
ките между тях.

Очаквани резултати
Учениците да:
• познават мерните единици за дължина – милиме-

тър, сантиметър, дециметър, метър и километър, и 
връзките между тях

• познават мерните единици за маса – грам, кило-
грам, и тон и връзките между тях

• познават мерните единици за време – секунда, 
минута, час, година, век и връзките между тях

• могат да решават задачи с именувани числа.

Методи за преподаване и учене: беседа, анализ, 
обяснение

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, е-учебник, сборници по математика. 

Насоки за организиране на учебната среда

І. Насоки за работа в учебника
В зад. 1 на учениците се припомнят мерните еди-

ници за маса и дължина. Добре е на основата на уст-
ни примери да се актуализират знанията за връзките 
между тях.

Зад. 2 е съставна текстова задача с именувани 
числа. След анализ учениците работят самостоя-
телно. Проверката е общокласна.

Зад. 3 актуализира знанията за връзките между 
мерните единици за дължина сантиметър и милиме-
тър. Учениците работят самостоятелно, проверката 
е индивидуална.

Със зад. 4 се припомнят връзките между мерните 
единици за време – година и век, и начините за нами-
ране на част от цяло. Учениците работят самостоя-
телно. Проверката е индивидуална.

Зад. 5 е за актуализиране на знанията за връзките 
между мерните единици за време минута и секунда и 
начините за намиране на част от цяло. След пример, 
решен общокласно, учениците работят самостоя-
телно. Проверката е индивидуална.

Зад. 6 припомня връзките между мерните едини-
ци за дължина – сантиметър и милиметър. В анализа 
на задачата трябва да се обърне внимание на това, 

че мерните единици са различни и трябва да бъдат 
преобразувани в еднородни. След това учениците 
работят самостоятелно.

Зад. 7 е логическа и е предвидена за екипна рабо-
та. Двойките работят самостоятелно и обосновават 
отговорите си пред класа. Отг. Щом животното на 
Соня не е куче и не е бяло, то може да бъде черен 
хамстер или котка. Щом животните на Влади и Соня 
са черни, то Соня има черен хамстер, а Влади куче. 
Остават котката и белият хамстер. Щом Ники няма 
котка, то той има бял хамстер, а Таня – котка.

ІІ. Насоки за работа в тетрадка №2
Задачите са подходящи за домашна работа.
За ученици със затруднения: Количеството на за-

дачите от учебника се съобразява с възможностите 
на учениците. Подбрани задачи от Сборник по ма-
тематика.

За по-бързо справящи се ученици: могат да из-
мислят и решат свои варианти на зад. 4 и 7 от учеб-
ника. Допълнителни задачи от сборниците.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 7 
от учебника.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 100
ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ

Вид на урока: за обобщаване и систематизиране 
на знанията.

Дидактическа цел на урока: Да се обобщят
и систематизират знанията на учениците за гео-

метричните фигури лъч, права и крива линия; ъгъл 
и видове ъгли; видове триъгълници според ъглите.

Очаквани резултати
Учениците да:
• разпознават видове ъгли; да могат да ги имену-

ват, четат и чертаят в квадратна мрежа
• различават права, крива линия и лъч; да могат да 

именуват лъчи и четат именувани лъчи
• умеят да определят вида на триъгълник според 

ъглите
• умеят да  измерват страни на триъгълник в ми-

лиметри и да намират обиколката му в същите мерни 
единици.

Методи за преподаване и учене: беседа, анализ, 
обяснение

Учебно-методически ресурси: учебник, тетрадка 
№2, линия, сборници по математика, е-учебник.

Насоки за организиране на учебната среда

І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 актуализира знанията за изучените в 3. клас 

геометрични фигури. Предвидена е за устна общо-
класна работа.

Чрез зад. 2 се актуализират знанията за видове 
ъгли и за четене и писане на ъгли. Първите два ъгъла 
могат да се определят общокласно. След това учени-
ците работят самостоятелно, а проверката е индиви-
дуална. 

Зад. 3 служи за актуализиране на знанията за ви-
дове триъгълници според страните и ъглите. Първо-
начално устно се припомнят знанията, а след това 
учениците работят самостоятелно. Проверката е 
фронтална.

Зад. 4 е предвидена за самостоятелна работа и ин-
дивидуална проверка.

Зад. 5 усъвършенства уменията за чертане на 
ъгли в квадратна мрежа и развива пространственото 
мислене на учениците. Предвидена е за екипна ра-
бота. 

Отг. Лъчите LN, LM и LP трябва да образуват два 
прави ъгъла с общо рамо LP.

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

За ученици със затруднения: Учителят преце-
нява обема и вида на задачите съобразно възмож-
ностите на учениците. За допълнителни упражнения 
– подходящи задачи от Сборник по математика.

За по-бързо справящи се ученици: зад. 3 от 
учебника – да намерят обиколките и на останалите 
триъгълници. Допълнителни задачи – от Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5 
от учебника.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 101
ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ

Вид на урока: за обобщаване и систематизиране 
на знанията

Дидактическа цел на урока: Да се обобщят и 
систематизират знанията и уменията на учениците за 
решаване на текстови задачи

Очаквани резултати
Учениците да:
• актуализират и обобщят знанията си за решава-

не на съставни текстови задачи
• обобщят уменията си за съставяне на текстови 

задачи по числови данни в таблици
• усъвършенстват уменията си за съставяне на 

текстови задачи по схематичен модел
• обобщят уменията си за допълване и преобразу-

ване на текстови задачи
• развиват умението си за самостоятелно набавя-

не на числови данни – информация за съставяне на 
текстови задачи.

Методи на преподаване и учене: беседа, она-
гледяване, анализ, моделиране

Учебно-методически ресурси: учебник, те-
традка №2, е-учебник, сборници по математика.

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 е творческо упражнение за съставяне и ре-

шаване на текстови задачи по числови данни в таб-
лици. Добре е повече ученици от класа да представят 
съставените от тях задачи. Да се даде възможност 
на всеки ученик да реши съставената от него задача.

Зад. 2. Подусловие б) е творческо упражнение за 
преобразуване от вида опростяване на текстова зада-
ча чрез намаляване броя на пресмятанията, с които се 
решава. Учениците могат да съставят въпрос „Колко 
буркана общо са с кисели краставички и лютеница?“

Зад. 3 съдържа косвени отношения. Учениците 
първо трябва да намерят разстоянието от София до 
Мадарския конник. Интегрални връзки. Може да се 
проведе кратка беседа за историческите забележи-
телности в България.

Зад. 4. Творческо упражнение – съставяне на със-
тавна текстова задача по схематичен модел. Пример 
за задача: „Едно семейство купило хладилник за 340 
лв., печка – с 60 лв. по-евтина от хладилника и пералня 
– със 115 лв. по-скъпа от печката. Колко лева са пла-
тили за пералнята?“ Подходяща е за домашна работа.

Зад. 5 е подходяща за самостоятелна работа.
Зад. 6 – самостоятелно събиране на числови дан-

ни за съставяне на текстови задачи от учениците. 
Може изследователската задача да е поставена пред-
варително на учениците, за да имат възможност да 
съставят своите задачи в урока. Подходяща е и за 
домашна работа.

II. Насоки за работа в тетрадка №2
Зад. 1. Съставна текстова задача, съдържаща кос-

вени отношения. 
Зад. 2. Творческо упражнение от вида допълване 

на числови данни. В задачата се съдържат косвени 
отношения. 

Зад. 3. Творческо упражнение от вида допълване 
на текстова задача по дадено начало. Подходяща е за 
самостоятелна работа в урока.

Зад. 4. Творческо упражнение върху текстова за-
дача от вида допълване на въпрос до получаване на 
текстова задача. Съдържа косвени отношения. 

За ученици със затруднения: работа с е-учебник.., 
Сборник по математика

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 1, 
зад. 2, зад. 4 и зад. 6 от учебника и зад. 2 и зад. 3 от 
тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 102
МОГА ЛИ САМ?

Вид на урока: за проверка и оценка на знанията.

Дидактическа цел на урока: Да се измерят чрез 
тест и да се оценят постиженията на учениците за ус-
военото учебно съдържание в дяловете:  „Събиране 
и изваждане на числата до 1000 без преминаване”, 
„Събиране и изваждане на числата до 1000 с преми-
наване”, „Умножение на двуцифрено и трицифрено 
число с едноцифрено число“, „Деление на двуци-
френо и трицифрено число с едноцифрено число“. 
Диагностиката е текуща. Формата за теста е индиви-
дуална. Време за изпълнение на теста – 40 минути. 

В приложенията в края на книгата за учителя, 
предоставяме варианти на теста за две групи.  Тес-
товете са аналогични на този, включен в учебника и 
следва да се оценяват по същия начин. 

Учебно-методически ресурси: тест. 

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа с теста
Зад. 1. Измерва знанията за събиране с премина-

ване. Всeки вярно решен пример от задачата се оце-
нява с  1 т. Максимален брой – 10 т.

Зад. 2. Измерва знанията за събиране и изважда-
не – всички случаи. Всeки вярно решен пример от 
задачата се оценява с  1 т.  Максимален брой – 12 т.

Зад. 3. Измерва знанията за намиране на част 
от число. За всеки числов израз – 1 т. Максимален 
брой – 2 т.

Зад. 4. Измерва знанията за намиране на неиз-
вестно умаляемо и делимо. За всяко от двете равен-
ства в задачата: 1 т. за правилно прилагане на пра-
вилото за намиране на неизвестното число  и 1 т. за 
вярно пресмятане, общо 2  т. Максимален брой – 4 т.

Зад. 5. Измерва знанията и уменията на ученици-
те за сравняване на мерни единици. За правилно по-
ставен знак на пример – 1 т.. Максимален брой – 4 т.

Зад. 6. Измерва знанията на учениците за опреде-
ляне видове триъгълници. По  1 т. за всеки правилно 
определен триъгълник. Максимален брой –  3 т. 

Зад. 7. Измерва знанията и уменията на ученици-
те за решаване на съставни текстови задачи в косвен 
вид. За вярно записано и пресметнато първо пресмя-
тане – 1 т., за вярно записано и пресметнато второ  
пресмятане – 1 т. Максимален брой – 2 т.

Зад. 8. Измерва знанията и уменията на учени-
ците за решаване на съставни текстови задачи с три 
пресмятания. Дава се по 1 т. за всяко вярно написано 
решение. Максимален брой – 3 т.

Общо за целия тест максималният брой  точки 
е 40. 

Скала за трансформация на постиженията от точ-
ки 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 до 40 т. – ученикът се спра-
вя отлично!

II. Насоки за работа в тетрадка №1
В учебната тетрадка са включени четири задачи, 

които се разглеждат и решават по усмотрение на 
учителя. Могат да се решават при подготовката за 
теста, както и  да се дадат за изпълнение на ученици-
те, които се справят по-бързо с теста. За учениците 
със СОП в приложенията предлагаме работен лист. 
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Урок 103
ВЕЧЕ СЪМ 
ЧЕТВЪРТОКЛАСНИК

Вид на урока: за обобщаване и систематизиране 
на знанията.

 
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят и сис-

тематизират знанията учебния материал в трети клас.

Очаквани резултати
Учениците да:
• обобщят и систематизират знанията си за съби-

ране и изваждане на числата до 1000 – всички случаи
• обобщят и систематизират знанията си за умно-

жение и деление на двуцифрено и трицифрено число 
с едноцифрено число

• обобщят и систематизират знанията за правилно 
пресмятане стойностите на числени изрази и за ред 
на действията

• обобщят и систематизират знанията си за прила-
гане на разпределителното свойство

• обобщят и систематизират знанията си за нами-
ране на част от число

• обобщят и систематизират знанията си за нами-
ране на неизвестно умаляемо

• обобщят и систематизират знанията си за видо-
вете триъгълници според ъглите

• обобщят и систематизират знанията си за нами-
ране обиколка на изучените геометрични фигури

• обобщят и систематизират знанията и уменията 
си за решаване на съставни текстови задачи в права 
и косвена форма

• обобщят и систематизират знанията и умения-
та си за решаване на съставни текстови задачи с две 
пресмятания.

Методи на преподаване и учене: обобщение, кон-
кретизация, анализиране, синтезиране, моделиране. 

Учебно-методически ресурси: учебник, тетрадка 
№2, работна тетрадка, сборници по математика

Насоки за организиране на учебната среда 

I. Насоки за работа в учебника
Урокът е предвиден за 2 учебни  часа.
Зад. 1. Обобщават се и се  систематизират знани-

ята за четирите аритметични действия.
Зад. 2. Обобщават се и се систематизират зания-

та за правилно пресмятане стойностите на числови 
изрази.

Зад. 3. Обобщават се и се  систематизират знани-
ята прилагане на разпределителното свойство.

Зад. 4. Обобщават се и се  систематизират знани-
ята за намиране на част от число.

Зад. 5. Обобщават се и се  систематизират знани-
ята за намиране на неизвестно число.

Зад. 6. Обобщават се и се  систематизират знани-
ята за видове триъгълници според ъглите.

Решаване на съставна текстова задача в права 
форма с три пресмятания.

Зад. 7 , 8 и 9. Обобщават се и се  систематизират 
знанията за намиране на обиколка  на геометрични 
фигури и страна на фигура по дадена обиколка.

Зад. 10 , 12 и 14. Обобщават се и се  система-
тизират знанията за решаване на съставна текстова 
задачи с две пресмятания. 

Зад. 11 и 13. Обобщават се и се  систематизират 
знанията за решаване на съставна текстова задача в 
косвена форма с две пресмятания. 

Разпределенията на задачите за всеки час е по 
преценка на преподавателя.

 
II. Насоки за работа в тетрадка №2
Задачите от 1 до 5 са подходящи за домашна работа.

За ученици със затруднения: материали от те-
традка №3, Сборник по математика и е-учебник.

За по-бързо справящи се ученици: Сборник по 
математика и „Пъстра математика“ – 3. клас.

Задачи, подходящи за групова работа: зад. 6 и 
7 от тетрадка №2.

Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 10 МОГА ЛИ САМ? Тест 1

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

 1. Запиши с цифри числата: пет, тринадесет, тридесет.  10 т.

 6 + 32 = 

 79 – 3 = 

 35 + 42 = 

 2. Реши примерите.  10 т.

 7.9 =  2.8 =  6.0 =  7.7 =  5.8 = 
 54:6 =  24:3 =  9:9 =  72:9 =  6:1 = 

3. Намери обиколката на правоъгълник 
със страни 8 см и 6 см.

4. Намери страната на квадрат с оби-
колка 32 дм.

2 т. 2 т.

5.  Намери неизвестното число.

56 + ?  = 71        6 . ? = 42

?  =  ?  = 
?  =  ?  = 

6. Реши числовите изрази.

45 – 20:5 = 

100 – (26 + 18) = 

4 т. 4 т.

 7. Използвай разместителното и съдружителното свойство и реши задачите.
  3.7.2 = 

  31 + 26 + 19 = 

 8. Иво купил енциклопедия за 36 лв. и книга с приказки, 4 пъти по-евтина от ен-
циклопедията. Колко лева е платил Иво за всичко?  

  
  

Общ сбор 40 т.

  75
+   7

  39
+ 37

  42
+  45

  60
–   7

  85
–  67

 100
–   74

  83
–  68

4 т.

4 т.
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Урок 10 МОГА ЛИ САМ? Тест 2

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

 1. Пресметни. 10 т.

 4 + 51 = 

 95 – 3 = 

 32 + 46 = 

 2. Реши примерите. 3 т.
 8.9 =  2.7 =  8.0 =  9.9 =  5.6 = 

 56:7 =  24:6 =  7:7 =  63:9 =  5:1 = 

3. Намери обиколката на правоъгълник 
със страни 9 см и 4 см.

4. Намери страната на квадрат с оби-
колка 28 дм.

2 т. 2 т.

5.  Намери неизвестното число.

76 + ? = 91             6 . ? = 54

?  =  ?  = 
?  =  ?  = 

6. Реши числовите изрази.

35 – 30:5 = 

100 – (37 + 24) = 

4 т. 4 т.

 7. Използвай разместителното и съдружителното свойство и реши задачите.
  3.6.3 = 
  42 + 36 + 18= 

 8. За рождения си ден Мина купила торта за 48 лв. и плодов сок – 6 пъти по-ев-
тин от тортата. Колко лева е платила Мина за всичко? 

  
  

Общ сбор 40 т.

  64
+   8

  38
+ 45

  34
+  66

  80
–   8

  84
–  27

 100
–   43

  63
–  48

4 т.

4 т.
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Урок 10 МОГА ЛИ САМ? РАБОТЕН ЛИСТ

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

 1. Пресметни.

  4 + 51 = 

 95 – 3 = 

 32 + 46 = 

 ПОМОГНИ СИ!

 

 2.  Пресметни. ПОМОГНИ СИ!

  5.1 =  4.10 = 

  7:0 =  80:10 = 

  0:4 =  5.4 = 

  6:6 =  18:3 = 

 3. Намери обиколката на правоъгълника.

4.  Намери неизвестното число.

70 + ?  = 91           6 . ?  = 12

?  =  ?  = 
?  =  ?  = 

5. Пресметни числовите изрази.

10 – 10:5 = 

66 – (41 + 21) = 

 
 6. В сладкарница продали 12 кроасани и 4 пъти по-малко сандвичи. Колко сандвича 

са продали? 
  Колко сандвичи и кроасани общо са продали? 

  64
+   8

  38
+ 45

  34
+  66

  80
–   8

  84
–  27

 100
–   43

  63
–  48

32 см

15 см

32 см

15 см
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Урок 52 МОГА ЛИ САМ? Тест 1

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

 1. Пресметни.

  465
+ 376

 527
+ 373

 475
+ 525

 2. Намери разликите.  

 
 725

– 387
 405

– 129
1000

–  354

 3. Извърши действията.  
 (517 + 259) + 84   613 – (268 + 59)
 =    = 
 =    = 

 4. Намери неизвестното умаляемо. 

  ?  – 74 = 298 ?  – 371 = 429
 ?  =  ?  = 
 ?  =  ?  = 

 5. Определи вида на триъгълниците според ъглите им. 9 т.
  Намери обиколките им в милиметри.

E

К

Р

М

О

А B

С
Т

 6. Дължините на две от страните на триъгълник са 136 мм и 218 мм. Намери тре-
тата страна, ако обиколката на триъгълника е 480 мм.

  Решение. 
  
  
  

6 т.6 т.

6 т.

6 т.

ABC

Oб.= 

POM

Oб.= 

EKT

Oб.= 

2 т.



138

 7. За коледно тържество похарчили за украса за 174 лв., за лакомства – с 68 лв. по-
вече и за напитки – със 163 лв. по-малко от лакомствата. Колко лева е струвала 
подготовката на тържеството?    

  Решение. 
  
  
  

Общ сбор 40 т.

5 т.
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Урок 52 МОГА ЛИ САМ? Тест 2

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

 1. Пресметни.

  475
+ 367

 547
+ 353

 675
+ 325

 2. Намери разликите.  

 
 723

– 395
 802

– 234
1000

–  456

 3. Извърши действията.  
6 т.

 (317 + 359) + 84   713 – (268 + 59)
 =    = 
 =    = 

 4. Намери неизвестното умаляемо. 

  ?  – 84 = 298 ?  – 571 = 429
 ?  =  ?  = 
 ?  =  ?  = 

 5. Определи вида на триъгълниците според ъглите им. 
9 т.  Намери обиколките им в милиметри.

 6. Дължината на бедрото на равнобедрен триъгълник е 146 мм. Намери основата 
на триъгълника, ако обиколката на триъгълника е 420 мм.

  Решение. 
  
  
  

6 т.

6 т.

6 т.

РМ

О

А B

С

E

К
Т

ABC

Об.= 

POM

Об.= 

EKT

Об.= 

2 т.
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 7. За коледно тържество похарчили за украса за 154 лв., за лакомства – с 48 лв. 
повече и за напитки – със 143 лв. по-малко от лакомствата. Колко лева е стру-
вала подготовката на тържеството?  

  Решение. 
  
  
  

Общ сбор 40 т.

5 т.
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Урок 52 МОГА ЛИ САМ? Работен лист

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

 1. Пресметни. 

 2. Намери разликите. 
 

 3. Извърши действията. 
 (512 + 276) + 12 = 627 – (214 + 28) =
 =  + 12 = = 627 –  =
 =  = 

 4. Намери неизвестното умаляемо.
  ?  – 34 = 235 ?  – 437 = 253
  ?  = 235 + 34 ?  = 253 + 437
  ? =   ?  =  

 5. Определи вида на триъгълниците според ъглите им. Намери обиколките им в 
милиметри.

  

BA

C

E O

D

H

К
R

 а) Триъгълникът ABC e , AB =  мм, CA =  мм, BC =  мм.
  Об.  мм +  мм +  мм =  мм.

6 т.
1    

+
 2 3 8
4 3 2

1  1  

+
  3 8 6
5 1 4

1  1   

+
 5 7 5
4 2 5

6  9  13

–
 7 0 3
3 1 6

9  9  10

–
1 0 0 0

7 8 5

5  14

–
 7 6 4
3 1 6

6 т.

6 т.

6 т.
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 б) Триъгълникът EOD e , EO =  мм, OD =  мм, 
  DE =  мм.
  Об.  мм +  мм +  мм =  мм.
 в) Триъгълникът HKR e  HK =  мм, KR =  мм, 
  RH =  мм.
  Об.  мм +  мм +  мм =  мм.

 6. Дължините на две от страните на триъгълник са 208 мм и 126 мм. Обиколката 
на триъгълника е 450 мм.

 а) Колко е сборът от двете страни на триъгълника?
 б) Колко е дълга третата страна на триъгълника?
  Решение
  
  

 7. За коледно тържество похарчили за украса за 174 лв., за лакомства – с 68 лв. 
повече и за напитки – със 163 лв. по-малко от лакомствата. 

 а) Колко лева са похарчили за лакомства?
 б) Колко лева са похарчили за напитки?
 в) Колко лева общо е струвала подготовката на тържеството?
  Решение
 а) 
 б) 
 в) 

9 т.

2 т.

5 т.

Общ сбор 40 т.
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Урок 102 МОГА ЛИ САМ? Тест 1

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

 1. Пресметни.

  280 – 80 =          300 + 430 =          232 + 421 = 

  786 – 642 =        564 + 387 =          842 – 675 = 

 2. Реши задачите.

  32.4 =  70.8 =  230.3 =  105.9 = 

  242.4 =  296.2 =  800:4 =  350:7 = 

  842:2 =  426:6 =  325:5 =  741:3 = 

 3. Колко е:

 а) половинка от 60;    б) третинка от 120;   

 в) четвъртинка от 24;    г) десетинка от 50?   

 4. Намери неизвестното число.
  ?  – 64 = 204 ? :5 = 105
  ?  =  ?  = 
  ?  =  ?  = 

 5. Сравни:
  5 дм  49 см 
  300 мм  3 дм
  1 м  98 см 
  45 мм  5 см

 6. Определи вида на триъгълници според ъглите.
  a) б)  в)

    
    

10 т.

 532
+ 468

 650
–  27

 304
+  49

1000
–  285

12 т.

2 т.

4 т. 4 т.

A B

C

M N

P

A M

D

3 т.
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 7. Колоездач и мотоциклетист тръгнали от гр. Сопот в 10 ч. След 2 часа мото-
циклетистът изминал 70 км, което било 2 пъти повече от пътя, който е изминал 
колоездачът. Колко километра е изминал колоездачът?

  Решение. 
  
  
  

 8. На борсата доставили 320 гербера, със 130 броя повече рози и орхидеи с 3 пъти 
по-малко от розите. Колко броя цветя са доставили на борсата?

  Решение. 
  
  
  

2 т.

Общ сбор 40 т.

3 т.
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Урок 102 МОГА ЛИ САМ? Тест 2

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

 1. Пресметни.

  740 – 40 =          500 + 360 =          531+ 243 = 

  856 – 532 =        256 + 376 =          742 – 567 = 

 2. Реши задачите.

  43.2 =  60.7 =  121.4 =  108.6 = 

  252.4 =  158.3 =  600:3 =  640:8 = 

  684:2 =  427:7 =  295:5 =  624:4 = 

 3. Колко е:

 а) половинка от 40;    б) третинка от 150;   

 в) четвъртинка от 32;    г) десетинка от 90?   

 4. Намери неизвестното число.
  ?  – 58 = 304 ? :6 = 108
  ?  =  ?  = 
  ?  =  ?  = 

 5. Сравни:
  7 дм  69 см 
  500 мм  5 дм
  1 м  92 см 
  75 мм  8 см

 6. Определи вида на триъгълници според ъглите.
  a) б)  в)

    
    

10 т.

 649
+ 351

 740
–  84

 603
+  78

1000
–  753

12 т.

2 т.

4 т. 4 т.

3 т.

A M

D

M N

P

A B

C
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 7. Семейство Петрови купило пералня и прахосмукачка. Пералнята е 540 лв. и е 
три пъти по-скъпа от прахосмукачката. Колко лева струва прахосмукачката?

  Решение. 
  
  
  

 8. Ученици от едно училище участвали в състезания по български език, матема-
тика и чужди езици. В състезанието по български език участвали 156 ученици, 
в математическото състезание били с 58 повече, а учениците за състезанието 
по чужди езици били 2 пъти по-малко от математиците. Колко са участниците в 
състезанието по чужди езици?

  Решение. 
  
  
  

2 т.

Общ сбор 40 т.

3 т.
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Урок 102 МОГА ЛИ САМ? Работен лист

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

  За задачи от 1 до 4 огради верния отговор.

 1. Колко е сборът на 242+325?
 а) 557;  б) 567;  в) 568.

 2. Колко е разликата на числата 430 – 315?
 а) 125;  б) 225;  в) 115.

 3. Кое число е произведението на 242.3?
 а) 726;  б) 526;  в) 636.

 4. Кое число е частно на 835:5?
 а) 155;  б) 167;  в) 157.

 5. Пресметни.
 (150 + 50):5 =  640:8 – 240:8 =  56:7 + 70:7 =
 =   =   = 
 =   =   = 

 6. Намери неизвестното число.
 ? :7 = 103 ?  – 45 = 213 ? .6 = 630 ?  + 230 = 250
 ? =  ? =  ? =  ? = 
 ? =  ? =  ? =  ? = 

 7. Мишо се подготвял за математическо състезание. Първата седмица решил 112 
задачи, втората седмица решил с 23 задачи повече. Колко задачи общо е решил 
Мишо преди състезанието?

  Решение. 
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 7. Свържи.
  

Триъгълникът

A B

C

е правоъгълен.

Триъгълникът

K L

M

е тъпоъгълен.

Триъгълникът

P R

S

е остроъгълен.
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РАБОТА ПО ПРОЕКТ 
„МАТЕМАТИЧЕСКИ РЕЧНИК ЗА 3. КЛАС“

Работата по проект – създаване на „Математически речник за 3. клас“, е подходяща за ученици от 3. клас. 
Чрез нея се развиват уменията на учениците за самостоятелно проучване, за разпределяне на задачите в класа, 
за екипна работа, с което се повишава математическата компетентност на учениците.

Целта на проекта е: учениците да систематизират и обобщят новите понятия и правила, изучени по мате-
матика в трети клас.

Времето за изпълнение на проекта: може да бъде 2 или 3 учебни седмици (по преценка на учителя). 
Подходящо е финализирането на проекта да се обвърже със започването на годишния преговор в края на 

3. клас.
Необходимите материали за реализиране на проекта са: цветни картони – формат А4; чертожни инстру-

менти; цветни маркери.
Крайният продукт – математически речник за 3. клас, се подвързва със спирала и корици.
Участници в проекта: всички ученици от паралелката.

Всяко дете подготвя един лист от математическия речник като го оформя по следния начин: картонът се 
ориентира хоризонтално. Записва се понятие (правило; определение; алгоритъм) и се онагледява с подходящ 
чертеж, математически пример или примеробразец. В долния десен ъгъл на картона А4 се изписва с едър 
шрифт първата буква на понятието; правилото, определението). Страниците се изработват самостоятелно 
вкъщи от учениците или в урок по математика (изобразително изкуство; технологии и предприемачество). 
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Преди да се сглоби речникът, с фронтална беседа се обсъжда оформлението на всяка страница. Ако се налага, 
може да се редактират  и изработят отново някои страници. Когато всички страници на речника са оформени, 
учениците заедно ги подреждат като спазват азбучния ред. Оформя се първата страница с надпис „Математи-
чески речник за 3. клас“. Накрая речникът се подвързва със спирала (прозрачна първа корица). 

Речникът се съхранява на видно и достъпно за учениците място в класната стая – на катедрата, върху пер-
ваза на прозореца, на етажерка в задната част на класната стая. На учениците се дава възможност да използват 
речника в уроците по математика, ако се затруднят при решаването на дадена математическа задача. Чрез него 
се реализира диференциран подход, като учениците със затруднения могат да правят самостоятелно справка 
в речника, ако им е необходимо.

Проектът може да бъде разширен, като се изработят и „Математически речник за 1. клас“, и „Математи-
чески речник за 2. клас“ чрез актуализиране на най-важното от изучения учебен материал през предходните 
две години.

Може третокласниците да изработят „Математически речник за 1. клас“ и да го подарят на паралелка от 
училището (по избор).

Примерни категории за „Математически речник за 3. клас“
1. В – век
2. Г – грам
3. Д – десетинка
4. К – километър
5. К – крива линия
6. Л – лъч
7. М – милиметър
8. Н – неизвестно делимо
9. Н – неизвестно умаляемо
10. О – остър ъгъл
11. П – половинка
12. П – прав ъгъл
13. П – права линия
14. Р – равнобедрен триъгълник

15. Р – равностранен триъгълник
16. Р – разностранен триъгълник
17. Р – разпределително свойство на действие 
 деление спрямо действие събиране
18. Р – разпределително свойство на умножение 
 спрямо действие събиране
19. Р – ред на единици, ред на десетици, 
 ред на стотици
20. С – секунда
21. С – стотици
22. Т – тон
23. Т – третинка
24. Т – тъп ъгъл
25. Ч – четвъртинка
26. Ъ – ъгъл, връх и рамо на ъгъл
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