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Уважаеми учители,
Пред вас е книгата за учителя по математика за 2. клас.
Тя е част от учебния комплект МАТЕМАТИКА за 2. клас
на издателска къща „Анубис“. Комплектът съдържа учебник, три учебни тетрадки, електронен учебник и книга за
учителя.
Неговото създаване има за цел:
• Да бъдат предоставени възможности на учителите за
използване на разнообразни методически варианти за
постигане на дидактическите и възпитателните задачи.
• Да бъдат предложени възможности на учениците за
получаване, обработване и затвърдяване на учебна информация, у тях да се формират редица умения, те да
бъдат мотивирани за учене.
В книгата за учителя са включени:
• общо представяне на учебния комплект
• примерно годишно разпределение на темите по математика
• примерни методически разработки на всички уроци от
учебника (подбор на учебни цели, форми и методи на
обучение, указания за работа с хартиени и електронни
ресурси, нагледни средства, форми за оценяване и др.)
• тестове и работни листове, които да улеснят работата
на учителя
Използването на целия комплект Учебно-методически
ресурси дава възможност на учителя да работи пълноценно с всички ученици независимо от нивото на успеваемост.
Картонените модели от тетрадка № 3, ламинираният картон
за многократно писане и таблицата за умножение са полезни за всички деца, но особено важно е те да се използват
при работата с децата със СОП. За тези ученици под формата на работни листове сме предложили варианти на тестове
с ясната цел, че трябва да им се помогне да усвоят поне необходимия пакет от знания, без които не могат да преминат
в трети клас.
Учебните ресурси, които ви предлагаме, не ви задължават да следвате стриктно указанията ни. Предоставяме ви ги
единствено с цел да разполагате с достатъчно възможности
за избор.
Авторите
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1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС

Учебният комплект по математика за 2. клас се състои от учебник, три учебни тетрадки и книга за
учителя. Написан е в съответствие с учебната програма МОН по математика. В него са намерили отражение четирите ядра на учебното съдържание, заложени в държавните образователни изисквания
за обучението по математика във 2. 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, т. е. знанията и уменията на ниво държавни образователни изисквания. В отделните уроци
са представени знанията и уменията, които ученикът трябва да достига в края на всяка тема, т. е.
знанията и уменията на ниво учебна програма.
Учебното съдържание, разработено в учебника, дава възможност да се реализират основните цели
на обучението по математика във втори клас:
• усвояване на числата от 21 до 100 и редицата на естествените числа до 100;
• усвояване на действията събиране и изваждане на двуцифрени числа, както и на някои техни
свойства;
• усвояване на табличното умножение и деление и на някои техни свойства;
• запознаване с мерните единици за дължина дециметър и метър, с връзките между производните
им и усвояване на действията с изучените еднородни мерни единици;
• запознаване с мерните единици за време – година, месец, седмица, денонощие, минута, и с връзките между тях;
• усвояване на знания за видовете триъгълници според страните и на умения за намиране на обиколка на триъгълник и правоъгълник;
• овладяване на умения за описване на ситуации от реалния свят с математически модел (текстови
задачи с две пресмятания);
• 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
четири теми:
1. Числата от 21 до 100.
2. Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване.
3. Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване.
4. Таблично умножение и деление.
Едновременно с тях се разширяват знанията за основните геометрични фигури. Изучаването на видовете триъгълници според страните и на понятията обиколка на триъгълник и правоъгълник са включени при темите
за събиране и изваждане на двуцифрени числа, като формирането на умения в тази насока е интегрирано с
изучаването на аритметичния материал в целия учебник.
Разширяването на знанията за мерните единици продължава с новите мерни единици за дължина (дециметър и метър), които се изучават при темите за числата от 21 до 100, и мерните единици за време (минута,
денонощие, седмица, месец, година) – при темите за таблично умножение и деление.
Геометричните и практическите знания (триъгълник и правоъгълник, 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 106 урока (включително и уроци за проверка и оценка
на знанията), като са оставени 6 часа резерв, които учителят може да разпредели по свой избор през учебната
година. За планиране на учебната работа може да се използва примерното годишно разпределение на материала,
което се предлага в книгата за учителя. В него е предложено как да се използват резервните часове, като местата
и броят им са съобразени със съответните трудности при усвояването на математическите знания. Този резерв от
часове може да бъде използван от учителя и по негова преценка, отчитайки реалните условия за работа с класа.
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В уроците „Вече знам!“ се извършва обобщение след всеки обособен цикъл от уроци, обединени от една
идея. С тях се постига систематизиране на знанията.
Уроците „Мога ли сам?“ по същество са примерни самостоятелни работи, в които са изведени основните
знания по даден цикъл. Чрез тях може да се установи ефикасна и навременна обратна връзка, която дава възможност за корекции в работата на учителя. Самостоятелните работи са предвидени за около 20 мин, като в
останалото време учителят може да анализира задачите и типичните грешки.
Разработена е ясна система за ориентиране както в целия учебник (различните видове уроци), така и в рамките на урока – предназначението на отделните задачи, начина на въвеждането на новите знания и т. н.
Специално внимание е отделено на обучението на учениците правилно да записват решение на математическа задача. За всеки тип задачи по подходящ начин е даден образец за записване.
В учебника за втори клас се появяват първите правила. Най-често те са изказани в свободна форма от
подходящо 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 множество занимателни задачи като „Магически квадрат“, „Числова пирамида“, „Шифър“ и др.
Учебният материал следва учебната програма по математика на МОН и е разделен условно на пет раздела.
На началния преговор са отделени 8 часа, в които се осъществява актуализиране на изученото по математика в първи клас за числата до 20, събиране и изваждане без и със преминаване на десетицата, числата
30, 40, ...100, геометричните знания за отсечка, триъгълник, кръг, правоъгълник и квадрат (разпознаване и
измерване, мерна единица за дължина – сантиметър). С помощта на началния преговор и на урока „Мога ли
сам?“ може да се установи доколко учениците са усвоили основното от първи клас и дали са в състояние да
продължат успешно обучението си във втори клас.
За първата тема от програмата, „Числата от 21 до 100“ са отделени 7 урока (от 9. и до 15.). Акцентът пада
върху по-нататъшното изграждане на редицата на естествените числа – числата до 100. Успоредно с това по
естествен начин се въвеждат новите мерни единици дециметър и метър.
Втората тема, „Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване“, е разработена в 19 урока (от
16. до 34.). В центъра на разглежданията е усвояването на алгоритмите за събиране и изваждане на числата
до 100. Необходимо е учениците да осъзнаят, че тези алгоритми се основават на табличното събиране и изваждане на числата до 20, изучавано в 1. клас. Основната цел е усвояването на универсалните и най-често използвани алгоритми за събиране и изваждане на две и повече числа, като числата се записват едно под друго.
Изясняването на алгоритмите е направено по няколко различни начина.
Вторият, много съществен момент е поставяне на началото на изучаване на алгоритмите за намиране на неизвестен компонент при аритметичните действия — основата за решаването на най-простите уравнения (урок
27.). Правилото за намиране на неизвестно събираемо се основава на конкретни примери, като се използва
връзката между събирането и изваждането.
Изложението на геометричните знания съпътства аритметичните и представлява естественото приложение
на събирането и изваждането на естествени числа (обиколка на триъгълник и правоъгълник).
Третата тема, „Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване“, е разработена в 17 урока
(от 35. до 51.). Акцентът в този дал е овладяването и затвърждаването 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 с 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 100 и изваждане от 100 заради особената трудност при
прилагането на алгоритмите – преминаване през един разред.
Четвъртата тема, „Таблично умножение и деление“, е разработена в 49 урока (от 52. до 100.). Тук могат
да се откроят два основни момента. Първият е осъзнаването на умножението като събиране на равни събираеми и на делението като действие, обратно на умножението, а вторият – научаването на таблиците за умножение. Изучаването на таблиците за умножение и деление е разработено по една и съща схема в четири групи по
три урока: умножение, деление и упражнение върху умножение и деление за таблиците с 2, 3, 4 и 5. При таб-
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лиците за умножение и деление от 6 до 10 е приет друг подход: един урок за нови знания, в който се въвеждат
таблиците и за умножение и за деление и един урок за упражнение върху двете действия. При табличното умножение и деление с 9 са предвидени два урока за упражнение, което е обосновано от по-голямата трудност,
която учениците от втори клас изпитват при заучаване на табличните резултати с 9. Търсени са възможности
за разчупване на схемата така, че научаването на таблиците да не се свежда само до непрекъснатото им повтаряне. Отделно са разгледани случаите на умножение и деление с 1 и с 10, умножението с 0 и делението на 0 с
число. Невъзможността да се дели на 0 е оргументирана чрез доказателство.
С въвеждането на умножение и деление възниква проблемът за реда на извършване на действията. Правилото за реда на действията ни освобождава от задължението да използваме скоби за отделяне на умножението
и делението от събирането и изваждането. Тъй като това правило силно затруднява учениците, в учебника
по-нататък то се поддържа непрекъснато с множество подходящи примери.
Както при събирането и изваждането, важен момент е формулирането на правилото за намиране на неизвестен множител (урок 80). Разбира се, то се прилага само за случаите на таблично умножение и деление.
По естествен начин умножението с 2, 3 и 4 е свързано с намирането на обиколка на равнобедрен триъгълник, правоъгълник, равностранен триъгълник и квадрат. Всъщност, без да се дава буквен запис (по програма
във втори клас не е предвидено използване на буквена символика), словесно са изведени формули за обиколките – например „умножаваме страната по 3“ за равностранен триъгълник и т.н. Много често за работа с
геометрични фигури се използва квадратна мрежа, като умножението дава възможност да се намират дължини
по зададена дължина на страната на всяко квадратче от мрежата, а делението – да се решава обратната задача.
Това е твърде важно по няколко причини. Първо, изяснява се, че геометричният чертеж дава представа за
разглежданите фигури, без точно да отговаря на размерите им. Второ, в мрежа лесно се чертаят геометрични
фигури, като се използват за опора възлите на мрежата, и накрая, работата в мрежа е далечна пропедевтика на
едно много важно понятие – мащаб.
При умножението и делението са включени (както е предвидено по програмата) и новите мерни единици за
време – минута, денонощие, седмица, месец, година, като са търсени интересни приложения, свързани с опита
на детето.
Годишният преговор е разработен в 6 урока, които са посветени на основните акценти в програмата.
Урокът „Мога ли сам?“ е примерна самостоятелна работа за установяване доколко учениците са достигнали
изискванията, заложени в стандартите за съдържание и в програмата за втори клас.
Твърде важно за обучението по математика е формирането на умения за решаване на текстови задачи. В
учебника е продължена линията, заложена в 1. клас, за изработване у учениците на подход при решаването
на тези задачи. Необходимо е да се акцентира върху няколко съществени момента: прочитане и разбиране на
условието, откриване на данните и връзките между тях, избор на съответното действие (съставяне на модел),
решаване и формулиране на отговора. За да се усъвършенстват уменията за решаване на текстови задачи, в
учебника са включени много и разнообразни упражнения за съставяне на задачи: по зададена илюстрация, по
данни, зададени таблично и по числови изрази. 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 на задачата.
Основното във втори клас е преходът от елементарни текстови задачи към задачи, които се решават с две
пресмятания. До изучаването на съдружителното свойство и въвеждането на скоби задачите имат пропедевтичен характер, като двете пресмятания се маркират с два последователни въпроса. Така учениците се подготвят
за решаване на съставна текстова задача и осмислят отделните стъпки в нея. Въвеждането на съставна текстова задача е реализирано чрез синтетичен подход: дадени са последователно две елементарни текстови задачи,
които се решават, и след това същите две задачи са обединени в съставна текстова задача. Това подпомага
разбирането на малките ученици, че съставните текстови задачи са „съставени“ от елементарни текстови задачи и винаги съдържат един главен въпрос и един скрит, междинен въпрос. При това, не може да се отговори
на главния въпрос на задачата без преди това да се отговори на междинния (скрития) въпрос. За запознаване
със съставна текстова задача в уроците се използват нагледни опори, схематични изображения. Задачите са
свързани с жизнения опит на детето, носят занимателен елемент и дават възможност за разширяване на познавателния интерес на учениците. Илюстрациите и съкратеният запис на задачите са елементи, които подпомагат решаването на задачата. 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. Желателно е при
решаване на съставните задачи учениците да се насочват към използване на един съставен числов израз. Към
края на учебната година е добре повечето ученици да могат да се насочват към записване решението на със7

тавна текстова задача с един съставен числов израз. Това не е задължително. 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, както и методически насоки за работа по задачите в учебната тетрадка. Ясно са очертани основните компоненти и учебни
дейности: актуализиране на старите знания и мотивиране на учениците, въвеждане на новото знание на основата на старото знание с помощта на нагледни опори, непосредствено затвърдяване чрез повторение и вариране на примерите, формиране на умения за прилагането му.
Към комплекта са разработени три учебни тетрадки: първата обхваща уроците от 1. до 51., втората – останалите (от 52. до 106.). Тетрадка № 3 в учебния комплект е специално разработена и съдържа дидактически
материали за индивидуално ползване от всеки ученик. Към учебника има приложение – ламиниран картон за
многократна употреба, върху който се пише с изтриваем маркер. Написаното върху него се изтрива със суха
кърпа. Използването на обикновен маркер или химикалка би направило картона неизползваем повторно. Към
Тетрадка № 3 има и приложение – табло с таблиците за умножение и деление. Учебните тетрадки съпътстват
работата на учителя и учениците и съдържат предимно задачи за самостоятелна работа, които по преценка на
учителя могат да се изпълняват в клас или вкъщи.
Учебникът е ориентиран както към ученика, така и към учителя. Той е средството, чрез което учителят
реализира обучението.
Всеки урок е методически структуриран, знанията са дозирани и достъпни, задачите дават възможност на
учителя да използва и нови, свои варианти, да проявява творчески подход.
Към разработките на уроците в книгата за учителя са посочени примерни форми за реализацията им – самостоятелна, групова, колективна, индивидуална работа. Учителят може да използва и свои вариантни технологии.
Учебникът въвежда детето в сложния свят на математическите обекти и числата. Използвани са нови подходи за представяне на числата, нови схеми и онагледяване. Очертани са ясно математическите понятия и
терминология, които ще използват учителят и учениците. Направен е сериозен опит да се изчистят математическите понятия от житейските. Всяко понятие участва на различни степени на абстракция. Започва се с
използването на житейския опит на детето – сетивните опори, броенето, сравняването чрез броене и други.
Втората стъпка е да се разграничават житейските понятия 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 с примери от практиката се отива към абстракция и обратно,
от абстракцията към примери от личния опит на детето, се реализира обучението и се избягва формализмът.
По достъпен начин са представени алгоритмите за събиране и изваждане с числата до 100 с преминаване
на десетицата.
Използван е ясен подход за формиране на умения за решаване на текстовите задачи. В предложената методическа схема са очертани съставянето на математически модел – работа с текста, работа с данните, работа с
въпроса (избор на действие), решаване на математическия модел. Решаването на текстови задачи, съставянето
на задачи по картинка или по числов израз присъстват в целия учебник и в двете учебни тетрадки.
Включени са уроци с общо познавателно и практическо значение - „Денонощие, минута“, „Колко е часът?“,
„Седмица, месец, година“, „В магазина“. В достъпна форма е направена пропедевтика на идеята за боравене
с данни.
Надяваме се, че всеки учител ще намери в този учебен комплект нещо ново за себе си. На младите учители
предлагаме една възможна методическа схема за реализиране на обучението по математика във втори клас, а
на тези с по-богат опит учебникът ще осигури нови идеи за творчество.
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2. ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище

Град

Утвърждавам:
(име и фамилия)

Директор:

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС
ПРЕЗ УЧЕБНАТА .................................... ГОДИНА

Уроци за нови знания

Н зн.

50 часа

Упражнения

Упр.

38 часа

Обобщ.

15 часа

Уроци за затвърдяване на новите знания и за обобщение

Оц.

Уроци за диагностика на входно, междинно и изходно ниво

3 часа

Годишен хорариум: 112 часа
Общ брой уроци: 106 часа
Резерв: 6 часа

Изготвил:
(име и фамилия)
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Учебна ......................./....................... г. ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на
урочната
единица

Урочна
единица
за...

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Начален преговор
Числата
от 0 до 100

Обобщ.

Познава количественото значение на числата до 20, умее
да ги записва, сравнява, знае мястото им в редицата на
естествените числа.
Брои до 20 в прав и в обратен ред.
Познава числата 10, 20...100 и техните означения с цифри.
Познава десетицата като бройна единица.
Брои по десетици до 100 в прав и в обратен ред.

Обобщ.
Събиране и
изваждане до 20
без преминаване

Извършва събиране и изваждане на числата до 20 без
преминаване. Използва наименованията на компонентите
и на резултата при решаване на задачи от събиране и
изваждане.
Извършва събиране и изваждане на числата до 20 с
преминаване. Използва наименованията на компонентите
и на резултата при решаване на задачи от събиране и
изваждане.
Извършва действията събиране и изваждане на изучените
числа до 100.
Използва наименованията на компонентите и на резултата
при решаване на задачи от събиране и изваждане.

Обобщ.
Събиране и
изваждане до 20
с преминаване
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Събиране и
изваждане до
100

Обобщ.

Геометричните
фигури

Обобщ.

Разпознава точка, отсечка, триъгълник, квадрат,
правоъгълник.
Използва чертожна линия, чертае в мрежа.

Мерни единици Обобщ.

Познава мерните единици и техните означения (килограм,
сантиметър, лев, стотинка, час). Сравнява, извършва
действия с мерните единици.

Текстови задачи Обобщ.

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

Мога ли сам?

Може да прилага знанията си при самостоятелно решаване
на задачи.

Оц.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна
единица

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или
раздели

Забележка

(6)

(7)

(8)

(9)

Четене, писане на числата от 0 до 20, 30, 40,
50...100
Сравняване и подреждане на числата по
големина.

Текущо формиращо
оценяване

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

Текущо формиращо
оценяване

Събиране и изваждане до 20 с преминаване.
Използва наименованията на компонентите при
действията събиране и изваждане.

Текущо формиращо
оценяване

Текущо формиращо
Събиране и изваждане на изучените числа до
100. Използва наименованията на компонентите оценяване
при действията събиране и изваждане.
Текущо формиращо
Чертане на правоъгълник и квадрат в мрежа.
оценяване
Чертане на отсечка по дадена дължина.
Събиране на дължини на отсечки. Намиране на
дължини на страни на геометрични фигури чрез
съотношения.
Текущо формиращо
Разпознаване на символите на съответните
оценяване
мерни единици.
Сравняване, събиране и изваждане на именувани
числа.
Определяне на час и колко часа са изминали от
дадено начало.
Решаване на текстови задачи с едно пресмятане. Текущо формиращо
оценяване
Решаване на текстови задачи с включени
словосъчетанията с повече от..., с по-малко
от....Описване с математически модел реални и
картинно представени практически ситуации.
Записване на числата с цифри и думи. Събиране Диагностика на
входно ниво
и изваждане до 20 без и с преминаване и на
числата 10, 20, 30... 100.
Чертане на отсечка по дадена дължина.
Разпознаване на изучени геометрични фигури.
Решаване на текстови задачи.
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на
урочната
единица

Урочна
единица
за...

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Числата 21, 22, 23, …, 99, 100
Числата до 100. Н.зн.
Стотица

Познава числата от 21 до 100 и принципа за образуване на
редицата на естествените числа до 100.
Разпознава реда на единиците и реда на десетиците в
двуцифрено число.
Представя двуцифреното число като сбор на десетици и
единици по различен начин.
Брои до 100 в прав и в обратен ред и поредно с числителните
бройни имена.
Упражнение
Упр.
Познава числата от 21 до 100 и принципа за образуване на
редицата на естествените числа до 100.
Разпознава реда на единиците и реда на десетиците в
двуцифрено число.
Представя двуцифреното число като сбор на десетици и
единици по различен начин.
Брои до 100 в прав и в обратен ред и поредно с числителните
бройни имена.
Дециметър,
Н.зн.
Знае мерните единици за дължина метър и дециметър и
метър
техните означения.
Измерва дължина на отсечка в дециметри.
Обяснява връзката между мерните единици сантиметър,
дециметър, метър.
Решава задачи с мерните единици дециметър и метър.
Упражнение
Упр.
Знае мерните единици за дължина метър и дециметър и
техните означения.
Измерва дължина на отсечка в дециметри.
Обяснява връзката между мерните единици сантиметър,
дециметър, метър.
Решава задачи с мерните единици дециметър и метър.
Сравняване на Н.зн.
Чете, записва и сравнява числата до 100. Познава
числата до 100
значението на цифрите според мястото им в записа на
числата.
Упражнение
Упр.
Чете, записва и сравнява числата до 100.
Познава значението на цифрите според мястото им в записа
на числата.
Упражнение
Упр.
Чете, записва и сравнява числата до 100. Познава значението
на цифрите според мястото им в записа на числата.
Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване
Н.зн.
Извършва аритметичните действия събиране и изваждане с
Събиране и
числата до 100 без преминаване.
изваждане без
преминаване

Упражнение
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Упр.

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

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна
единица

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или
раздели

Забележка

(6)

(7)

(8)

(9)

стотица

Дециметър,
метър

Броене в прав и обратен ред и четене и писане
на числата от 21 до 100.
Представяне на числата до 100 на бодливо
сметало.
Съотнасяне на буквения с цифровия запис на
числото.
Представяне на двуцифрените числа като сбор
на десетици и единици.
Броене в прав и обратен ред и четене и писане
на числата от 21 до 100.
Представяне на числата до 100 на бодливо
сметало.
Съотнасяне на буквения с цифровия запис на
числото.
Представяне на двуцифрените числа като сбор
на десетици и единици.
Измерване.Извършване на сравняване,събиране
и изваждане с мерни единици за дължина.

Текущо формиращо
оценяване

Текущо формиращо
оценяване

Текущо формиращо
оценяване

Измерване.Извършване на сравняване,събиране Текущо формиращо
и изваждане с мерни единици за дължина.
оценяване

Четене, броене, сравняване.

Текущо формиращо
оценяване

Четене, броене, сравняване.

Текущо формиращо
оценяване

Четене, броене, сравняване.

Текущо формиращо
оценяване

Събиране на числата до 100 без преминаване.
Обосноваване на математическо правило,
алгоритъм за събиране на числата до 100 без
преминаване. Извършва действията изваждане и
събиране с именувани числа (дециметър, метър,
сантиметър).
Събиране на числата до 100 без преминаване.
Обосноваване на математическо правило,
алгоритъм за събиране на числата до 100 без
преминаване. Решаване на текстови задачи с
едно пресмятане.

Текущо формиращо
оценяване

Текущо формиращо
оценявне
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на
урочната
единица

Урочна
единица
за...

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

14

Събиране на
двуцифрени
числа без
преминаване

Н.зн.

Извършва аритметичното
действие събиране с числата до
100 без преминаване.

Разместително
свойство

Н.зн.

Упражнение

Упр.

Съдружително
свойство

Н.зн.

Познава разместителното
свойство на събирането.
Използва скобите за записване на
числови изрази.
Прилага разместителното
свойство в различни видове
задачи.
Познава съдружителното
свойство на събирането.

Упражнение

Упр.

Геометрични
фигури,
обиколка

Н.зн.

Упражнение

Упр.

Намира обиколка на триъгълник,
правоъгълник и квадрат.

Изваждане на
двуцифрени
числа без
преминаване

Н.зн.

Извършва аритметичното
действия изваждане с числата до
100 без преминаване.

Упражнение

Упр.

Извършва аритметичното
действие изваждане с числата до
100 без преминаване.

Неизвестно
събираемо

Н.зн.

Неизвестно събираемо
Намира неизвестно събираемо,
като използва зависимостите
между компонентите и резултата
при събиране и изваждане.

Разместително свойство;
скоби;
числов израз

Съдружително свойство

Познава разместителното и
съдружителното свойства на
събирането.
Използва свойствата на
събирането при пресмятане на
сбор от три и повече числа.
Намира обиколка на триъгълник, Геометрични фигури;
правоъгълник и квадрат.
обиколка

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна
единица

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или
раздели

Забележка

(6)

(7)

(8)

(9)

Събиране на числата до 100 без преминаване.
Обосноваване на математическо правило,
алгоритъм за събиране на числата до 100 без
преминаване. Решаване на текстови задачи с
едно пресмятане.
Разпознаване на разместителното свойство на
събирането. Обосноваване на математическо
твърдение. Сравняване на сборове. Откриване на
еднакви сборове.
Прилагане на разместителното свойство в
различни видове задачи.

Текущо формиращо
оценявне

Разпознаване на съдружителното свойство на
събирането. Обосноваване на математическо
правило, алгоритъм, свойство.
Прилагане на разместителното и съдружителното
свойства и на рационални начини за пресмятане
на числови изрази. Съставяне и решаване на
числови изрази. Моделиране на ситуации с
числови изрази.

Текущо формиращо
оценяв

Намиране на обиколка на триъгълник,
правоъгълник и квадрат. Обосноваване на
математическо правило. Нанасяне на данни в
таблица.

Текущо формиращо
оценяване

Текущо формиращо
оценяване
Текущо формиращо
оценявне

Текущо формиращо
оценяване

Текущо формиращо
Намиране на обиколка на триъгълник,
правоъгълник и квадрат. Измерване на дължини оценяване
на страни на геометрични фигури с чертожна
линийка.
Изваждане на числата до 100 без преминаване. Текущо формиращо
оценяване
Обосноваване на математическо правило,
алгоритъм за изваждане на числата до 100
без преминаване. Проверяване на резултат от
изваждане чрез използване на връзката между
събирането и изваждането. Откриване на
зависимост между числата в числова редица и
продължаване на редицата.
Изваждане на числата до 100 без преминаване.
Обосноваване на математическо правило,
алгоритъм за изваждане на числата до 100 без
преминаване. Решаване на текстови задачи с
едно пресмятане. Проверяване на резултат от
изваждане чрез използване на връзката между
събирането и изваждането.

Текущо формиращо
оценяване

Решаване на задачи с намиране на неизвестно
събираемо. Обосноваване на математическо
правило, алгоритъм за намиране на неизвестно
събираемо.

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

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Упражнение

Упр.

Намира неизвестно събираемо,
като използва зависимостите
между компонентите и резултата
при събиране и изваждане.

Текстова задача Н.зн.

Записва съкратено текстова
задача.

Съставна
текстова задача

Н.зн.

Решава съставни текстови задачи
с две пресмятания.

Съставяне на
текстова задача

Н.зн.

Съставя текстови задачи по
илюстрация и по числов израз.

Упражнение

Упр.

Намира сбор и разлика на
числата до 100 без преминаване.
Решава числови изрази. Намира
неизвестно събираемо. Записва
съкратено текстова задача.
Решава съставни текстови задачи
с две пресмятания.

Вече знам!

Обобщ.

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

Аз успях!

Упр.

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

Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване
Видове
триъгълници

Н.зн.

Разпознава видовете триъгълници
според страните.
Назовава елементите на
триъгълника, включително и
бедро и основа на равнобедрен
триъгълник.

Квадратна мрежа Н.зн.

Определя дължини на страни на
геометрични фигури, начертани
в квадратна мрежа при зададена
единица мярка на квадратната
мрежа.
Намира дължина на страна на
триъгълник по дадени обиколка и
дължините на другите две страни.

Намиране
на страна на
триъгълник
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Н.зн.

равностранен триъгълник;
равнобедрен триъгъл-ник;
разностранен триъгълник

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна
единица

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или
раздели

Забележка

(6)

(7)

(8)

(9)

Решаване на задачи за намиране на неизвестна
страна по зададена обиколка и две страни.
Снемане на данни и използването им за
решаване на текстови задачи.

Текущо формиращо
оценяване

Текущо формиращо
Разпознаване елементите на текстовата задача
оценяване
– условие, числови данни, въпрос. Съкратено
записване и решаване на текстова задача с едно
пресмятане от събиране и изваждане.
Съкратено записване и решаване на съставни
текстови задачи от събиране и изваждане.

Текущо формиращо
оценяване

Съставяне на текстови задачи по илюстрация,
картини, с банкноти, с отсечки.

Текущо формиращо
оценяване

Намиране сбор и разлика на числата до 100
без преминаване. Решаване на числови изрази.
Намиране на неизвестно събираемо. Съкратено
записване на текстова задача. Решаване на
съставни текстови задачи.

Текущо формиращо
оценяване

Събиране и изваждане до 100 без преминаване. Текущо формиращо
Решаване на задачи за намиране на неизвестно оценяване
събираемо. Прилагане на разместително и съдружителното свойства. Намиране на обиколка на
триъгълник, правоъгълник и квадрат. Решаване
на текстови задачи.
Проверяване знанията и уменията за решаване
на задачи – събиране и изваждане до 100.

Текущо формиращо
оценяване

Измерване дължини на страни на триъгълници.
Определяне вида на триъгълник. Намиране
обиколка на триъгълник.

Текущо формиращо
оценяване

Определяне на вида на триъгълник по дадени
дължини на страни. Определяне дължини на
страни на геометрични фигури, начертани в
квадратна мрежа при зададена единица мярка на
квадратната мрежа.
Намиране дължина на страна на триъгълник по
дадени обиколка и дължините на
другите две страни.

Текущо формиращо
оценяване

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

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Събиране
с преминаване

Н.зн.

Извършва действията събиране с
числата до 100 с преминаване
(28 + 6, 26 + 39).

Упражнение

Упр.

Събиране
с преминаване

Н.зн.

Сбор 100

Н.зн.

Извършва действията събиране с
числата до 100 с преминаване
(28 + 6, 26 + 39).
Извършва действието събиране
с числата до 100 с преминаване
(26 + 4, 17 + 23). Използва
свойствата на събиране при
пресмятане стойността на числов
израз.
Извършва действието събиране с
числата до 100, сбор 100.

Упражнение

Упр.

Извършва действието събиране с
числата до 100, сбор 100.

Изваждане
със заемане

Н.зн.

Упражнение

Упр.

Извършва действието изваждане
с числата до 100 със заемане
(43−8, 35−17).
Извършва действие изваждане с
числата до 100 със заемане
(43−8, 35−17).

Изваждане от
Н.зн.
кръгли десетици

Извършва действието изваждане
с числата до 100 със заемане
(50−16, 50−8).

Изваждане от
100

Н.зн.

Извършва действие изваждане
(100– 27).

Упражнение

Упр.

Извършва действие изваждане от
100.

В магазина
Упражнение
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Съставя текстови задачи с две
пресмятания по съкратен запис.
Упр.

Извършва действията събиране и изваждане с числата до
100 с преминаване. Използва
свойствата на събирането при
пресмятане стойността на числов
израз.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна
единица

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или
раздели

Забележка

(6)

(7)

(8)

(9)

Събиране с преминаване с числата до 100.
Събиране на три събираеми. Съставяне на
текстова задача по дадена картина. Намиране
дължина на страна на триъгълник по дадени
обиколка и дължините на
другите две страни.
Събиране с преминаване с числата до 100.
Събиране на три събираеми.

Текущо формиращо
оценяване

Текущо формиращо
оценяване

Текущо формиращо
Събиране с преминаване с числата до 100.
Прилагане на рационални начини за пресмятане оценяване
на числови изрази.

Събиране с преминаване с числата до 100.
Прилагане на рационални начини за пресмятане
на числови изрази.
Събиране с преминаване с числата до 100.
Прилагане на рационални начини за пресмятане
на числови изрази. Решаване на текстови задачи
с две пресмятания и с числов израз. Измерване
дължини на отсечки.
Проверяване на резултат от изваждане чрез
използване на връзката между събирането и
изваждането.
Изваждане със заемане. Снемане на данни от
чертеж. Намиране на обиколка на геометрични
фигури. Намиране на страна по дадена обиколка
и дължините на другите две страни.
Изваждане със заемане. Изваждане от кръгли
десетици.

Текущо формиращо
оценяване

Изваждане със заемане. Изваждане от 100.
Откриване на огледален образ. Сравняване на
числа.
Изваждане със заемане.
Намиране на неизвестна страна на триъгълник.
Решаване на задачи.
Съставяне и решаване на текстови задачи
с банкноти и монети по съкратен запис и
илюстрации.
Намиране на сбор и разлика на числата до 100.
Намиране на неизвестно събираемо. Решаване
на числови изрази. Разпознаване на видовете
триъгълници. Решаване на текстови задачи.

Текущо формиращо
оценяване

Текущо формиращо
оценяване

Текущо формиращо
оценяване
Текущо формиращо
оценяване
Текущо формиращо
оценяване

Текущо формиращо
оценяване
Текущо формиращо
оценяване
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

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Вече знам!

Обобщ.

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

Мога ли сам?

Оц.

Може да прилага знанията си при самостоятелно решаване
на задачи.

Таблично умножение и деление
Умножение		
Н.зн.
Множител,
произведение

Н.зн.

Разместително
свойство на
умножението
Денонощие,
минута

Н.зн.

Познава разместителното свойство на умножението.

Н.зн.

Познава мерните единици за време минута и денонощие и
техните означения. Определя времето по часовник в часове
и минути. Преобразува мерните единици за време от една в
друга: час и минута; денонощие и час.

Колко е часът?

Н.зн.

Познава мерните единици за време минута и денонощие и
техните означения. Определя времето по часовник в часове
и минути. Преобразува мерните единици за време от една в
друга: час и минута; денонощие и час.

Упражнение

Упр.

Илюстрира с примери смисъла на аритметичното действие
умножение. Използва наименованията на компонентите и
резултата при решаване на задачи от умножение. Познава
разместителното свойство на умножението.
Определя времето по часовник в часове и минути.

Деление

Илюстрира с примери смисъла на аритметичното действие
деление. Използва знака „:“ за представянето му.

Делимо, делител, Н.зн.
частно

Илюстрира с примери смисъла на аритметичното действие
деление.
Използва наименованията на компонентите и резултата при
решаване на задачи от деление.

Пъти повече,
пъти по-малко
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Илюстрира с примери смисъла на аритметичното действие
умножение.
Използва наименованията на компонентите при действие
умножение.

Н.зн.

Моделира с числови изрази ситуации, описани с
отношенията пъти повече, пъти по-малко.
Използва информация, представена чрез илюстрация и
схема.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна
единица

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или
раздели

Забележка

(6)

(7)

(8)

(9)

Намиране на сбор и разлика на числата до 100.
Намиране на неизвестно събираемо. Решаване
на числови изрази. Намиране на обиколка на
геометрична фигура. Решаване на текстови
задачи с две пресмятания.

Текущо формиращо
оценяване

Прилагане на знанията при самостоятелно
решаване на задачи.

Диагностика на
междинно ниво

Представяне на сбора на равни събираеми като
произведение.
множител,
Използване наименованията на компонентите
произведение при действие умножение. Представяне на
сбора на равни събираеми като произведение.
Представяне на произведението като сбор от
равни събираеми.
разместително Прилагане на разместителното свойство на
умножението.
свойство на
умножението
Денонощие, Определяне на времето в часове и минути.
минута
Определяне на времето в часове и минути.

Текущо формиращо
оценяване
Текущо формиращо
оценяване

Текущо формиращо
оценяване
Текущо формиращо
оценяване
Текущо формиращо
оценяване

Използване на наименованията на компонентите Текущо формиращо
оценяване
и резултата при решаване на задачи от
умножение.
Определяне на времето по часовник в часове и
минути.
Решаване на задачи с времева ориентация –
разписание, програми.
деление

Описване с математически модел на реални и
картинно представени ситуации.

Текущо формиращо
оценяване

делимо,
делител,
частно

Използване на наименованията на компонентите Текущо формиращо
и резултата при решаване на задачи от деление. оценяване
Текущо формиращо
Решаване на текстови задачи с включени
словосъчетанията пъти повече, пъти по-малко. оценяване
Описване с математически модел на схематично
и картинно представени практически ситуации.
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на
урочната
единица

Урочна
единица
за...

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Умножение с 2

Н.зн.

Познава таблицата за умножение с 2.
Илюстрира с примери смисъла на аритметичното действие
умножение.
Използва наименованията на компонентите и резултата при
решаване на задачи от умножение.

Деление с 2

Н.зн.

Познава таблицата за деление с 2. Използва наименованията
на компонентите и резултата при решаване на задачи от
деление.
Илюстрира с примери смисъла на аритметичното действие
деление.
Прави проверка с умножение.
Разграничава четно от нечетно число според делимостта на
две.

Упражнение

Упр.

Познава таблиците за умножение и деление с 2.
Илюстрира с примери смисъла на аритметичните действия
умножение и деление.
Използва наименованията на компонентите и резултата при
решаване на задачи от умножение и деление.
Разграничава четно от нечетно число според делимостта на
две.
Намира обиколка на правоъгълник чрез умножение.

Учебна ......................./....................... г. ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
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Умножение с 3 Н.зн.

Познава таблицата за умножение с 3.
Илюстрира с примери смисъла на аритметичното действие
умножение.
Използва наименованията на компонентите и резултата при
решаване на задачи от умножение.
Намира обиколка на равностранен триъгълник чрез
умножение.

Деление с 3

Н.зн.

Познава таблицата за деление с 3. Използва наименованията
на компонентите и резултата при решаване на задачи от деление.
Илюстрира с примери смисъла на аритметичното действие
деление.
Прави проверка с умножение.
Намира страна на равностранен триъгълник по дадена обиколка.

Упражнение

Упр.

Познава таблиците за умножение и деление до 3.
Илюстрира с примери смисъла на аритметичните действия
умножение и деление.
Използва наименованията на компонентите и резултата при
решаване на задачи от умножение и деление.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна
единица

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или
раздели

Забележка

(6)

(7)

(8)

(9)

Решаване на текстови задачи с действие
Текущо формиращо
умножение и със словосъчетанието пъти повече. оценяване

четни ,
Решаване на текстови задачи с действие деление Текущо формиращо
оценяване
нечетни числа и със словосъчетанието пъти по-малко.
Решаване на задачи за определяне на четно и
нечетно число според делимостта на 2.

Решаване на текстови задачи с действие
умножение и деление и със словосъчетанията
пъти повече, пъти по-малко.
Намиране на обиколка на правоъгълник чрез
умножение.

Текущо формиращо
оценяване

Текущо формиращо
Решаване на текстови задачи с действие
умножение и със словосъчетанието пъти повече, оценяване
с повече.
Решаване на задачи за намиране на обиколка на
равностранен триъгълник чрез умножение.

Решаване на текстови задачи с действие деление Текущо формиращо
оценяване
и със словосъчетанието пъти по-малко.
Решаване на задачи за намиране на страна на
фигура по дадена обиколка.

Решаване на текстови задачи с действие
умножение и деление и със словосъчетанията
пъти повече, пъти по-малко.
Решаване на задачи за намиране на страна на
фигура по дадена обиколка.

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

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Умножение с 4 Н.зн.
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Деление с 4

Н.зн.

Упражнение

Упр.

Познава таблицата за умножение с 4.
Илюстрира с примери смисъла на аритметичното действие
умножение.
Използва наименованията на компонентите и резултата при
решаване на задачи от умножение.
Намира обиколка на квадрат чрез умножение.
Познава таблицата за деление с 4. Използва наименованията
на компонентите и резултата при решаване на задачи от
деление.
Илюстрира с примери смисъла на аритметичното действие
деление.
Прави проверка с умножение.
Намира страна на квадрат по дадена обиколка.
Познава таблиците за умножение и деление до 4.
Илюстрира с примери смисъла на аритметичните действия
умножение и деление.
Използва наименованията на компонентите и резултата при
решаване на задачи от умножение и деление.
Намира обиколка на геометрични фигури чрез умножение и
на страна на фигура по дадена обиколка.

Умножение с 5 Н.зн.

Познава таблицата за умножение с 5.
Илюстрира с примери смисъла на аритметичното действие
умножение.
Използва наименованията на компонентите и резултата при
решаване на задачи от умножение.
Записва съкратено и решава съставна текстова задача.

Деление с 5

Н.зн.

Упражнение

Упр.

Познава таблицата за деление с 5. Използва наименованията
на компонентите и резултата при решаване на задачи от
деление.
Илюстрира с примери смисъла на аритметичното действие
деление.
Прави проверка с умножение.
Познава таблиците за умножение и деление до 5.
Илюстрира с примери смисъла на аритметичните действия
умножение и деление.
Използва наименованията на компонентите и резултата при
решаване на задачи от умножение и деление.

Ред на
действията
Упражнение

Н.зн.

Упражнение

Упр.

Вече знам!

Обобщ.

Упр.

Пресмята числови изрази със и без скоби, като спазва реда
на действията.
Пресмята числови изрази със и без скоби, като спазва реда
на действията.
Преобразува и допълва съставни текстови задачи.
Пресмята числови изрази като спазва реда на действията.
Решава съставни текстови задачи с две пресмятания.
Прилага знанията и уменията си по математика при
самостоятелно решаване на задачи.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна
единица

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или
раздели

Забележка

(6)

(7)

(8)

(9)

Текущо формиращо
Решаване на текстови задачи с действие
умножение и със словосъчетанието пъти повече. оценяване
Намиране обиколка на квадрат чрез умножение.

Решаване на текстови задачи с действие деление Текущо формиращо
оценяване
и със словосъчетанието пъти по-малко.
Намиране страна на квадрат по дадена обиколка.

Решаване на текстови задачи с действие
умножение и деление и със словосъчетанията
пъти повече, пъти по-малко.

Текущо формиращо
оценяване

Текущо формиращо
Решаване на текстови задачи с действие
умножение и със словосъчетанието пъти повече. оценяване
Решаване на съставна текстова задача.

Решаване на текстови задачи с действие деление Текущо формиращо
и със словосъчетанието пъти по-малко.
оценяване

Ред на действие

Решаване на текстови задачи с действие
умножение и деление и със словосъчетанията
пъти повече, пъти по-малко. Решаване на
задачи с банкноти, които имат повече от едно
решение.

Текущо формиращо
оценяване

Решаване на числови изрази.

Текущо формиращо
оценяване
Текущо формиращо
оценяване

Решаване на числови изрази.
Допълване, преобразуване и решаване на
съставни текстови задачи.
Решаване на числови изрази.
Решаване на съставни текстови задачи.

Текущо формиращо
оценяване
Текущо формиращо
оценяване

25

№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на
урочната
единица

Урочна
единица
за...

Компетентности като очаквани резултати
от обучението

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Аз успях!

Упр.

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

Умножение
и деление с 6

Н.зн.

Познава таблиците за умножение и деление с 6.
Илюстрира с примери смисъла на аритметичните действия
умножение и деление.
Използва наименованията на компонентите и резултата при
решаване на задачи от умножение и деление.

Упражнение

Упр.

Познава таблиците за умножение и деление до 6.
Илюстрира с примери смисъла на аритметичните действия
умножение и деление.
Използва наименованията на компонентите и резултата при
решаване на задачи от умножение и деление.

Неизвестен
множител

Н.зн.

Упражнение

Упр.

Намира неизвестен множител, като използва зависимостите
между компонентите и резултата при умножението и
делението.
Намира неизвестен множител, като използва зависимостите
между компонентите и резултата при умножението и
делението.

Умножение
Н.зн.
и деление със 7

Упр.

Познава таблиците за умножение и деление до 7.
Илюстрира с примери смисъла на аритметичните действия
умножение и деление.
Използва наименованията на компонентите и резултата при
решаване на задачи от умножение и деление.
Намира страна на триъгълник по дадена обиколка и дължини
на другите две страни.

Седмица, месец, Н.зн.
година

Познава мерните единици за време – седмица, месец, година,
и означенията им.

Упражнение

Упр.

Познава мерните единици за време – седмица, месец, година,
и означенията им.

Умножение
и деление с 8

Н.зн.

Познава таблиците за умножение и деление с 8.
Илюстрира с примери смисъла на аритметичните действия
умножение и деление.
Използва наименованията на компонентите и резултата при
решаване на задачи от умножение и деление.

Упражнение

Упр.

Познава таблиците за умножение и деление до 8.
Илюстрира с примери смисъла на аритметичните действия
умножение и деление.
Използва наименованията на компонентите и резултата при
решаване на задачи от умножение и деление.

Упражнение
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Познава таблиците за умножение и деление със 7.
Илюстрира с примери смисъла на аритметичните действия
умножение и деление.
Използва наименованията на компонентите и резултата при
решаване на задачи от умножение и деление.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна
единица

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или
раздели

Забележка

(6)

(7)

(8)

(9)

Текущо формиращо
оценяване

Неизвестен
множител

Решаване на текстови задачи с действие
умножение и деление и словосъчетанията пъти
повече, пъти по-малко.
Представяне на число като сбор, разлика,
произведение на други две числа.

Текущо формиращо
оценяване

Решаване на текстови задачи с действията
умножение и деление и със словосъчетанията
пъти повече, пъти по-малко.

Текущо формиращо
оценяване

Решаване на задачи за намиране на неизвестен
множител.

Текущо формиращо
оценяване

Решаване на задачи за намиране на неизвестен
множител.
Решаване на текстови задачи с използване на
неизвестен множител.
Решаване на текстови задачи с действие
умножение и деление и със словосъчетанията
пъти повече, пъти по-малко.

Текущо формиращо
оценяване

Решаване на текстови задачи с действие
умножение и деление и със словосъчетанията
пъти повече, пъти по-малко. Намиране на
страна на триъгълник по дадена обиколка и
дължини на другите две страни.

Текущо формиращо
оценяване

Текущо формиращо
оценяване

Седмица,
Решаване на задачи за времево ориентиране.
месец, година

Текущо формиращо
оценяване

Решаване на задачи за времево ориентиране.

Текущо формиращо
оценяване

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

Текущо формиращо
оценяване

Решаване на текстови задачи с действията
умножение и деление и със словосъчетанията
пъти повече, пъти по-малко.
Намира страна на триъгълник по дадена
обиколка и дължини на другите две страни.

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

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Съдружително Н.зн.
свойство
на умножението

Познава съдружителното свойство на умножението и го
използва при пресмятане на произведение от три числа.

Умножение
и деление с 9

Н.зн.

Познава таблиците за умножение и деление с 9.
Илюстрира с примери смисъла на аритметичните действия
умножение и деление.
Използва наименованията на компонентите и резултата при
решаване на задачи от умножение и деление.

Упражнение

Упр.

Познава таблиците за умножение и деление до 9.
Илюстрира с примери смисъла на аритметичните действия
умножение и деление.
Съставя текстови задачи с две пресмятания.
Определя дължини на страни на геометрични фигури,
начертани в квадратна мрежа при зададена единица мярка на
мрежата.

Упражнение

Упр.

Познава таблиците за умножение и деление до 9.
Използва наименованията на компонентите и резултата при
решаване на задачи от умножение и деление.
Умее да намира неизвестен множител.

Умножение
и деление с 10

Н.зн.

Познава таблиците за умножение и деление с 10.
Спазва реда на действията при пресмятане на числов израз.
Умее да извлича информация от различни източници.

Упражнение

Упр.

Умножение
и деление с 1

Н.зн.

Познава таблиците за умножение и деление до 10.
Решава задачи с мерните единици дециметър и метър.
Обяснява връзката между мерните единици метър,
дециметър, сантиметър.
Спазва реда на действията при пресмятане на числов израз.
Познава таблиците за умножение и деление с 1.
Илюстрира с примери смисъла на аритметичните действия
умножение и деление.
Открива зависимости между числата в числова редица и
продължава редицата.

Упражнение

Упр.

Умножение
и деление с 0.
Упражнение

Н.зн.
Упр.

Умее да пресмята числови изрази като спазва реда на
действията.
Умее да използва свойствата на умножението за рационално
решаване на числови изрази.
Извършва действията умножение с 0 и деление на 0 с число.
Познава таблиците за умножение и деление до 10.
Умее да пресмята числови изрази, като спазва реда на
действията.
Умее да използва свойствата на умножението за рационално
решаване на числови изрази.
Решава задачи с мерните единици дециметър и метър.
Обяснява връзката между мерните единици метър,
дециметър, сантиметър.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна
единица

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или
раздели

Забележка

(6)

(7)

(8)

(9)

Съдружително Решаване на числови изрази и текстови задачи
свойство
с приложение на съдружителното свойство на
умножението.
Решаване на логически задачи.
Решаване на задачи за намиране на неизвестен
множител и на съставни текстови задачи.

Текущо формиращо
оценяване
Текущо формиращо
оценяване

Съставяне на текстови задачи с две пресмятания. Текущо формиращо
оценяване
Определяне на дължини на страни на
геометрични фигури, начертани в квадратна
мрежа при зададена единица мярка на мрежата.

Текущо формиращо
Решаване на текстови задачи с банкноти и
оценяване
монети, които имат повече от едно решение.
Извличане на картинно представена информация.
Решаване на текстови задачи с действие
умножение.
Решаване на числови изрази и задачи за
намиране на неизвестен множител.

Текущо формиращо
оценяване

Решаване на числови изрази и задачи за
намиране на обиколки на фигури и превръщане
на една мерна единица за дължина в друга.

Текущо формиращо
оценяване

Решаване на текстови задачи с действията
умножение и деление.
Решаване на текстови задачи с банкноти и
монети.
Числови редици.

Текущо формиращо
оценяване

Решаване на текстови задачи с действията
умножение и деление.
Магически квадрати.
Числови изрази.
Решаване на задачи от действията умножение с 0
и деление на 0 с число.
Решаване на числови изрази и геометрични
задачи.
Решаване на текстови и практически задачи с
банкноти и монети, които имат повече от едно
решение.

Текущо формиращо
оценяване
Текущо формиращо
оценяване
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

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Упражнение

Упр.

Вече знам!

Обобщ.

Аз успях!

Упр.

Познава таблиците за умножение и деление до 10.
Умее да пресмята числови изрази, като спазва реда на
действията.
Умее да използва свойствата на умножението за рационално
решаване на числови изрази.
Решава задачи с мерните единици дециметър и метър.
Обяснява връзката между мерните единици метър,
дециметър, сантиметър.
Прилага знанията и уменията си по математика при
самостоятелно решаване на задачи.
Може да прилага знанията и уменията си по математика при
самостоятелно решаване на задачи.

Годишен преговор
Числата до 100. Обобщ.

Събиране и
изваждане до
100

Обобщ.

Извършва събиране и изваждане на числата до 100.
Използва свойствата на събирането за рационално решаване
на числови изрази.
Умее да намира неизвестно събираемо, като използва
зависимостите между компонентите и резултата от
събирането и изваждането.

Умножение
и деление

Обобщ.

Познава таблиците за умножение и деление до 10.
Илюстрира с примери смисъла на аритметичните действия
умножение и деление.
Използва наименованията на компонентите и резултата при
решаване на задачи от умножение и деление.
Спазва реда на действията при пресмятане на числов израз.

Текстови
задачи

Обобщ.

Решава съставни текстови задачи с две пресмятания.
Преобразува и допълва съставна текстова задача.
Съставя текстови задачи с две пресмятания.

Геометрични
фигури

Обобщ.

Разпознава видовете триъгълници според страните.
Назовава елементите на триъгълника, включително бедро и
основа на равнобедрен триъгълник.
Определя дължини на страни на геометрични фигури в
квадратна мрежа при зададена единица мярка на мрежата.
Умее да намира обиколка на фигури при дадени страни и на
страна на геометрична фигура при дадена обиколка.

Оц.

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

Мога
ли сам?
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Познава числата от 21 до 100 и принципа за образуване на
редицата на естествените числа до 100.
Чете, записва и сравнява числата до 100. Познава
значението на цифрите според мястото на записа им в
числата.
Извършва действията събиране и изваждане с преминаване
на числата до 100.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна
единица

Методи и форми на
оценяване
по теми и/или
раздели

Забележка

(6)

(7)

(8)

(9)

Решаване на числови изрази и текстови задачи.
Логически задачи.
Магически квадрат.

Текущо формиращо
оценяване

Прилагане на знанията и уменията по математика Текущо формиращо
при самостоятелно решаване на задачи.
оценяване
Самостоятелно решаване на задачи.

Текущо формиращо
оценяване

Текущо формиращо
Четене, писане, броене сравняване.
Събиране и изваждане с преминаване на числата оценяване
до 100.

Решаване на задачи за намиране на неизвестно
събираемо. Решаване на числови изрази с
използване на свойствата на събирането.
Логически задачи.

Текущо формиращо
оценяване

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

Текущо формиращо
оценяване

Решаване, съставяне и преобразуване на
текстови задачи.

Текущо формиращо
оценяване

Текущо формиращо
Решаване на задачи за определяне вида на
оценяване
триъгълници според страните.
Решаване на задачи за намиране на обиколка и
страна.
Решаване на задачи за определяне на дължини на
фигури в квадратна мрежа при зададена единица
мярка на мрежата.
Прилагане на знанията при самостоятелно
решаване на задачи.

Диагностика на
изходно ниво
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3. ПРИМЕРНИ МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА УРОЦИТЕ

Урок 1
ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 100
Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията
Дидактическа цел на урока: Да се систематизират и обобщят знанията за числата от 0 до 100.
Задачи
1. Да се систематизират и обобщят знанията за
число и цифра; едноцифрени и двуцифрени числа.
2. Да се систематизират и обобщят уменията за
четене писане и сравняване на числата от 0 до 100.
3. Да се систематизират и обобщят уменията за
представяне на числата от 0 до 100 като сбор на десетици и единици.
Методи за преподаване и учене – анализ, обяснение, беседа, актуализиране на стари знания
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Урокът може да започне с разглеждане на числовия лъч, даден в горното поле на разтвора. Учениците прочитат числата, записани върху него, а учителят трябва да им обърне внимание, че след 100 има
и други числа, които предстои да се изучават във 2.
клас.
Зад. 1 Задачата е предвидена за устна общокласна
работа. По преценка на учителя може да се дадат допълнителни задачи за броене в прав и в обратен ред
до 20 през 2, през 3 или през 5.
Зад. 2 Задачата може да започне с беседа, в която
да се спре вниманието на учениците отново върху
числовия лъч и названията едноцифрени и двуцифрени числа.
Кои числа са едноцифрени?
Кои наричаме двуцифрени?
По-нататък с беседата трябва да се изясни, че цифрите са само 10, а числата, които могат да се запишат с тях, са безкрайно много. Първото подусловие
е предвидено за устна общокласна работа, а второто
за самостоятелна работа и фронтална проверка.
Зад. 3 Преди да се премине към решаване на за32

дачата, е подходящо да се припомни кое е мястото
на единиците и десетиците в записа на двуцифрените
числа, а след това да се обърне внимание как става
сравняването на числата. Учителят може да зададе
насочващи въпроси: Кои числа са по-големи – едноцифрените или двуцифрените? Двуцифрените, защото имат в състава си и десетици.
Когато сравняваме две двуцифрени числа, кое е
по-голямо? Това, което има повече десетици.
При равен брой десетици в двуцифрените числа
кое е по-голямо? Това, което е с повече единици. Въпросите могат да се подкрепят и с устни примери, за
да се провери разбирането. След това се преминава
към самостоятелна работа и към устна фронтална
проверка.
Зад. 4 Задачата е предвидена за общокласна устна
работа, която да подготви самостоятелното решаване на зад. 5.
Зад. 5 След анализ на модела, учениците преминават към самостоятелно решаване на задачите.

ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1

10
0

30

50

20

40

70
60

90
80

100

5. Като използваш модела, запиши в тетрадката
дадените числа като сбор на десетици и единици.

12 = 1 дес.+ 2 ед.

12, 18, 9, 40, 16, 10, 100
6. Ако

е цифрата 1,

– цифрата 3, а

е 0, запиши в тетрадката числата,

които се крият зад дадените комбинации от копчета:
а)

б)

в)

г)

7. Запиши в тетрадката:
а) числата, по-малки от 8
б) числата, по-големи от 16
в) числата с цифра на единиците 5
г) числата от 0 до 20, които липсват в таблицата.

Зад. 3, 4, 5 и 6 са подходящи за домашна работа.
Зад. 7. Задачата е предвидена за работа по двойки. Учителят може да препоръча при решаването ѝ
учениците да ползват молив, за да могат да поправят
грешните ходове. Проверката е индивидуална за всяка двойка. За тези, които са срещнали затруднения,
може да се проектира сканирана таблица на дъската
и накрая с целия клас да се премине лабиринтът.

д)

1

5

12

3

13

9

19

8

4

17

0

15

11 16 18

6

За ученици със затруднения: от учебника са
подходящи зад. 1 а, б; зад.2 а; 3 и 8, а от учебната
тетрадка – зад. 3, 4, 5.
За по-бързо справящи се ученици: от учебника
зад. 6 и 7.

8. Запиши с цифри в тетрадката представените числа.
десетици

единици

десетици

десетици

единици

единици

десетици

десетици

Зад. 1 Задачата е предвидена за самостоятелна
работа в клас, като при устната проверка учениците
трябва да мотивират избора си.
Отг.: а) 12, защото е двуцифрено; б) 11, защото
има цифра на единиците 1; в) 100, защото е трицифрено.
Зад. 2 Задачата е предвидена за самостоятелна работа в клас. Проверката е аналогична на тази в зад.1.
Отг.: а) 80, 90; б) десет, единайсет; в) 50, 16

единици

единици

9

Задачи, подходящи за групова работа:
Зад. 5 от учебника.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Проверката е индивидуална.
Зад. 6 Задачата започва със самостоятелен прочит
от учениците и последваща беседа, която да изясни
разбирането. Ако се налага, учителят уточнява връзката между цветовете и цифрите и решава заедно с
класа първото подусловие. След това се преминава
към самостоятелна работа и фронтална проверка.
Отг.: а) 30; б) 11; в) 13; г) 10; д) 100
Зад. 7 Преди да се премине към самостоятелна
работа и индивидуална проверка, е добре учителят
да насочи учениците да търсят числата не хаотично,
а по редове или колони, за да пестят време.
Отг.: а) 0, 1, 3, 4, 5, 6; б) 17, 18, 19; в) 5, 15; г) 2,
7, 10, 14, 20
Зад. 8 Учителят проследява доколко учениците
свързват число, представено с графичен модел, с
неговия цифров запис. Задачата е предвидена за самостоятелна работа и индивидуална или фронтална
проверка.
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Урок 2
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ
ДО 20 БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ

2

Събиране и изваждане до 20 без преминаване

1. Пресметни устно.
9
8

Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията
Дидактическа цел на урока: Да се систематизират и обобщят на знанията за действията събиране
и изваждане, както и алгоритмите за събиране и изваждане без преминаване.
Задачи
1. Да се систематизират и обобщят уменията
събиране и изваждане до 20 без преминаване и
проверка на изваждането със събиране.
2. Да се систематизират и обобщят уменията
решаване на текстови задачи от изваждане.
3. Да се систематизират и обобщят уменията
сравняване на сбор и разлика.

3

10−
7

8

4
6

за
за
за
за

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задачата е предвидена за общокласна устна работа и с нея се проверяват знанията за събиране и изваждане до 10.
Зад. 2. Задачата е предвидена за самостоятелна
работа и индивидуална проверка.
Зад. 3. Преди да се премине към самостоятелно
решаване на задачата, трябва да се преговорят алгоритмите за събиране и изваждане, представени в
жълтото поле. Проверката е индивидуална.
Зад. 4. Препоръчително е да се започне с преговор на алгоритмите за събиранена чесла със сбор 20
и за изваждане на двуцифрено и едноцифрено число от 20. Алгоритмите са представени в жълтото
поле. Може да се дадат допълнително и още 2 – 3
аналогични примера. След това се преминава към
самостоятелен прочит на текстовата задача и към
анализ. Учениците решават задачата самостоятелно.
Проверката е индивидуална.
Зад. 5. Задачата е предвидена за самостоятелна
работа и фронтална проверка. Добре е първоначално да се преговори как се сравняват сбор и разлика.

1

9

2

2
3

10+
7

4

5

6

5

2. Пресметни в тетрадката.
5+2

8–3

4+5

9–7

6–6

3+0

15 – 5

17 – 10

10 + 10

18 − 8

13 − 10

20 – 10

12 + 6 = ?

18 − 6 = ?

10 + 2 + 6 = 18

18

10 + 8 − 6 = 12

−

12 = ?

8 + 10 − 10 − 2 = 6

Пр. 12 + 6 = 18

Методи за преподаване и учене –беседа, анализ, обяснение.
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Колко?

1

Пр. 6 + 12 = 18

3. Пресметни разликите и направи проверка със събиране.
16 − 12;

15 − 2;

15 − 3;

13 − 11;

13 + 7 = ?
10 + 3 + 7 = 20

16 − 4;

20 − 7;

20 − 4 = ?
10 + 10 − 4 = 16

20

−

20 − 13.
12 = ?

10 + 10 − 10 − 2 = 8

4. За рождения си ден змеят Драго получил 20 подаръка от
приятелите си. От тях 9 били играчки, а останалите – книги.
Колко книги е получил Драго за рождения си ден?
5. Сравни и запиши в тетрадката (>, =, <).
11 + 6 и 19 − 2

17 − 13 и 20 − 15

16 − 13 и 20 − 18

20 − 13 и 20 – 8

14 + 6 и 11 + 9

20 − 8 и 19 − 4

17 + 3 и 15 + 4

12 + 3 и 20 − 5

19 − 4 и 11 + 4
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ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. и зад. 5 са подходящи за домашна работа.
Зад. 2. Подходящо е задачата да започне с припомняне с кое действие се свързват названията на
компонентите сбор и събираемо. След това да се
анализира кое ще е второто събираемо – дали 2 или
11 и защо. Едва след това се преминава към запис и
решение.
Зад. 3. Задачата се решава аналогично на зад. 2.
Проверката е индивидуална.
Зад. 4. е за намиране на неизвестен компонент на
интуитивен принцип. Учениците работят самостоятелно. Проверката е фронтална.
За ученици със затруднения: учебник – зад. 2;
зад. 5, една или 2 колони.
За по-бързо справящи се ученици: учебник –
зад. 5 цялата; учебна тетрадка № 1 – зад. 5.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 3
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ
ДО 20 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 20.
Задачи
1. Да се обобщят и систематизират знанията на
учениците за събиране и изваждане с преминаване
на числата до 20 и за названията на компонентите на
действията събиране и изваждане.
2. Да се обобщят знанията на учениците за различните видове текстови задачи и да се систематизират
уменията им за анализ на текстовите задачи.
3. Да се обобщят и систематизират знанията на
учениците за магически квадрат и да се усъвършенстват уменията им за събиране на три числа.
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
Зад. 1. На основата на примери от събиране и изваждане до 20 без преминаване с тази задача се преговарят знанията за названията на компонентите при
действие събиране и действие изваждане.
Зад. 2. Задачата е текстова за намиране на сбор
на две числа. въз основа на тази задача се изяснява
начинът за събиране с преминаване на числата до 20.
Зад. 3. е текстова задача за намиране на разлика
на две числа. Обръща се специално внимание на проверката на изваждането със събиране.
Зад. 4. се решава самостоятелно от учениците.
Проверката е индивидуална.
Зад. 5. Задачата е текстова за намиране на число с
няколко единици по-малко от друго число.
Зад. 6. дава обратна връзка за знанията за наименованията на компонентите при действие събиране и за
двуцифрените числа. Предвидена е за самостоятелна
работа и за индивидуална проверка.
Зад. 7. Задачата е текстова за намиране на число
с няколко единици по-голямо от друго число. Числовите данни са дадени с думи, затова задачата трябва
да започне със самостоятелен прочит на условието и
с анализ с целия клас.
Зад. 8. Припомня се с беседа какво представлява

3

Събиране и изваждане до 20 с преминаване
1. Провери вярно ли са попълнени таблиците.
Събираемо

10

7

3

14

7

Умаляемо

20

16

15

20

17

Събираемо

5

13

16

5

4

Умалител

6

5

8

12

15

Сбор

15

20

19

18

11

Разлика

14

1

7

18

2

6+7=?

2. На двора играят 6 момичета и 7 момчета.
Колко деца играят на двора?
3. Иво имал 14 лв. Купил си бои за 6 лв.
Колко лева са му останали?
4. Пресметни в тетрадката.
Направи проверка на изваждането.

6 + 4 + 3 = 13
14 − 6 = ?

14 − 6 = ?

14 − 4 − 2 = 8

10 − 6 + 4 = 8

Пр. 8 + 6 = 14

Пр. 8 + 6 = 14

4+9

8+7

6+5

9+9

4+7

13 − 8

15 − 9

12 − 4

16 − 8

11 − 3

5. Във втори клас 13 деца тренират плуване,
а със 7 по-малко тренират тенис.
Колко деца тренират тенис?
6. Едното събираемо е най-голямото едноцифрено
число, а другото е 4. Колко е сборът?
7. На рождения ден на Силвия дошли осем момчета и с три повече момичета.
Колко са били момичетата на рождения ден на Силвия?
8. Магически ли
е квадратът?
Проверете в
тетрадката.

8

3

4

1

5

9

6

7

3

8+3+4=?

1+5+9=?

6+7+3=?

8+1+6=?

3+5+7=?

4+9+3=?

8+5+3=?

4+5+6=?
11

магическият квадрат. След това учениците работят самостоятелно. След като намерят всички сборове на три
събираеми, правят извода, че квадратът не е магически,
защото сборът от числата по редове, колони и диагонали не е едно и също число.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. Задачата е предвидена за общокласна работа. Учителят може да насочва децата с въпроси:
Кое събираемо трябва да прибавим към 8, за да
получим сбор 15? (няма такова число в таблицата).
Същият въпрос се задава за следващия сбор 12. Числото е 4. По същия начин се изясняват и разликите.
След това задачите се записват.
Зад. 2. Зад. 7 и зад. 8 са подходящи за домашна
работа.
Зад. 5. е за комбиниране на геометричните фигури от редовете в таблицата с цветовете в колоните.
Първите два реда могат да се направят в клас, а следващите да се оставят за домашно.
Зад. 6. Трябва да се открие с кой елемент да се
продължи редицата. Учителят оставя учениците да
помислят и да дадат обосновани предложения. Отново първите два реда се решават в клас, а другите са
подходящи за домашно.
За ученици със затруднения: учебник – зад. 4
и 8 – части от тях, УТ № 1– зад. 2 и 5. За по-бързо
справящи се ученици: УТ № 1 – зад. 3, 4, 6. Задачи
за групова работа: УТ № 1 – зад. 5, 6.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 4
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ
ДО 100
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 числата 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
Задачи
1. Да се преговорят и систематизират знанията на учениците за събиране и изваждане с числата 10, 20, 30...100
на основата на събиране и изваждане на десетици.
2. Да се преговорят и систематизират знанията
на учениците за българските банкноти и монети и за
названията им. Да се актуализират и уменията им да
решават с тях практически задачи от събиране и изваждане.
3. Да се преговорят и систематизират знанията и
уменията на учениците за сравняване на сборове и
разлики на именувани числа.
Методи за преподаване и учене – беседа, анализ, обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка, картонени модели на банкноти и монети
от тетрадка №3.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. е за актуализация на знанията и за усъвършенстване на уменията за събиране и изваждане с
числата до 20 със и без преминаване.
Зад. 2. Със задачата се преговарят и систематизират знанията и уменията за събиране и изваждане
на числата 10, 20, 30...100 на основата на събиране и
изваждане на десетици.
Със зад. 3. се актуализира и систематизира събирането на именувани числа (левове и стотинки).
Учениците работят самостоятелно. Проверката е
фронтална.
Зад. 4. е текстова задача за намиране на разлика
на две числа. Анализ:
Как ще намерим колко лева са върнали на Росен и
баща му? Като от 100 лв. извадим 30 лв..
Зад. 5. Добре е в началото на тази задача да се припомни, че 1 лв. е равен на 100 ст. Анализ: Как ще намерим колко биха стрували покупките на Ина? Като
към цената на молива прибавим цената на гумата.
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4

Събиране и изваждане до 100

1. Пресметни
устно.

13 − 7

9+2

18 − 9

8+9

11 − 9

7+8

12 − 3

6 + 5 14 − 6

7+9

3+8

13 − 5

9+9

16 − 8 4 + 8

2. Пресметни в тетрадката.
3+5

6−1

7+3

10 − 2

3 дес. + 5 дес.
30 + 50

6 дес. − 1 дес.
60 − 10

7 дес. + 3 дес.
70 + 30

10 дес. − 2 дес.
100 − 20

3. Пресметни в тетрадката на колко са равни:

а)

в)

б)

г)

5. Ина има 1 лв. Иска да си купи от
книжарницата молив за 40 ст. и
гума за 50 ст. Ще Ӝ стигнат ли
парите?

4. В зоомагазина Росен и баща му
купили за 30 лв. храна за кучето
Джеси. Платили с банкнота от 100
лв. Колко лева са им върнали?

6. Сравни (>, =, <).

30 + 40 и 80

60 – 20 и 40

60 ст. + 40 ст. и 50 ст.

20 ст. + 80 ст. и 1 лв.
100 лв. – 60 лв. и 30 лв.

12

По-нататък анализът трябва да продължи със
сравняване на първоначалната сума 1лв. и сумата от
покупките – 90 ст. Накрая се прави изводът, че на
Ина ще ѝ стигнат парите, защото 1 лв. е повече от
90 ст.
Зад. 6. е предвидена за самостоятелна работа и
фронтална проверка.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. и зад. 3 са подходящи за домашна работа.
Зад. 2. Задачата е предвидена за работа в клас.
Зад. 4. По преценка на учителя тази задача може
да се решава преди 2 зад. Учителят трябва да насочи
учениците, че зад еднаквите картинки се крият едни
и същи числа. Анализът започва с откриване на числото зад охлюва. Учениците интуитивно откриват,
че зад охлюва се крие числото 10. В следващия ред
2 риби и един охлюв дават сбор 50. Като знаят, че
охлювът е числото 10, учениците се досещат, че зад
рибата е числото 20. Аналогично се открива, че зад
таралежа се крие числото 30. Сборът от четирите събираеми е 90.
За ученици със затруднения: учебник – зад. 3,
4 (манипулират с моделите на парите от приложенията); учебна тетрадка № 1 – зад. 3.
За по-бързо справящи се ученици: учебна тетрадка № 1 зад. 2 и 4. Задачи, подходящи за групова
работа: учебна тетрадка № 1 – зад. 2 и 4.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 5
ГЕОМЕТРИЧНИ
ФИГУРИ

5

Геометрични фигури
1. Колко са?

Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се преговорят,
систематизират и обобщят знанията на учениците за
геометричните фигури отсечка, триъгълник, квадрат,
правоъгълник кръг.
Задачи
1. Да се преговорят и систематизират знанията на
учениците за геометричните фигури отсечка, триъгълник, квадрат, правоъгълник, кръг.
2. Да се преговорят и систематизират знанията и
уменията на учениците за измерване на отсечка.
3. Да се преговорят и состематизират знанията и
уменията за чертане на геометрични фигури в квадратна мрежа (без кръг).
4. Да се актуализират знанията за събиране и изваждане с преминаване на числата до 20.
5. Да се актуализират знанията за събиране и изваждане с преминаване с числата 10, 20, 30....
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
Зад. 1. В тази задача учениците откриват и назовават изучените в 1. клас геометрични фигури и
определят техния брой. Трябва да се направи разграничаването, че отсечката има начало и край, а
правата не е ограничена. При определяне на броя на
правоъгълниците трябва да се отчете, че зеленият и
розовиятт правоъгълник образуват трети – по-голям.
Зад. 2. В тази задача се актуализират елементите
на геометричните фигури –страна и връх. Вниманието на учениците се насочва към това, че върховете са
точки, а страните – отсечки.
Зад. 3. е за откриване броя на отсечките. В първото подусловие учителят проверява дали учениците ще се досетят по аналогия с правоъгълниците от
зад.1, че отсечките са три. Ако не се досетят, трябва
да спре вниманието им на това. Във второто подусловие отсечките са 6.
Зад. 4. С тази задача се работи по подобен на зад.
3 начин. Триъгълниците са 7.
Зад. 5. Учениците трябва да открият броя на квадратите, които са 6.

2. Колко върха? Колко страни?
връх

страна

страна
връх

връх
страна

страна

връх

3. Колко са отсечките?
а)

б)

4. Преброй
триъгълниците.

6.

5. Преброй
квадратите.

20

7

9

50

9

5

3

30

6

100

Запиши в тетрадката си сбора на:
а) числата, записани в кръговете
б) числата, записани в триъгълниците
в) числата, записани в квадратите

7. Коя фигура следва?

?
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Зад. 6. усъвършенства уменията за събиране и
затвърждава знанията за геометрични фигури. Решава се самостоятелно от учениците и се проверява
индивидуално.
Зад. 7. В тази задача учениците трябва самостоятелно да проследят логиката в редуването на фигурите и цветовете и да обосноват отговора си.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. Подходящо е тази задача да се реши след
зад. 2. в учебника. Учителят насочва учениците да
търсят върховете и страните на частта от фигурата,
означена с въпросителен знак.
Зад. 2. С тази задача се актуализират и задълбочават уменията за чертане на геометрични фигури в
квадратна мрежа. Задължително е използването на
линия. Задачата трябва да се направи след зад.5 в
учебника.
Зад. 5. актуализира и задълбочава уменията за
измерване на отсечки. Трябва да се припомни, че измерването започва от делението, означено с нула на
чертожната линията. Зад. 3, зад. 4 , зад. 6 и зад. 7 са
подходящи за домашна работа.
За ученици със затруднения: учебник – зад. 1,
2, 3; УТ № 1- зад. 5, 6, 7.
За по-бързо справящи се ученици: учебник –
могат да измислят и решат свои варианти на сбор на
3 събираеми – зад. 6; УТ № 1 – зад. 4. Задачи, подходящи за групова работа: УТ № 1 – зад. 1.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 6
МЕРНИ ЕДИНИЦИ

6

Мерни единици

1. Кое какво измерва?

сантиметър │ см

Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят и
систематизират знанията на учениците за мерните
единици за време (час), дължина (сантиметър) и маса
(килограм) и за техните означения (ч, см и кг).
Задачи
1. Да се систематизират и обобщят знанията на
учениците за мерната единица сантиметър и да се
усъвършенстват уменията им за измерване на отсечки и за чертане на отсечки по дадена дължина.
2. Да се систематизират и обобщят знанията на
учениците за мерната единица за час и да се усъвършенстват уменията им за определянето на времето
по часовник (кръгъл час) с различаване на двойната
система за отчитане на часовете.
3. Да се систематизират и обобщят знанията на
учениците за мерната единица килограм и да се усъвършенстват уменията им събиране и изваждане на
еднородни мерни единици чрез решаване на практически задачи.
Методи за преподаване и учене – беседа, анализ,обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка, чертожна линия.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. В задачата чрез беседа се актуализират и
систематизират знанията на учениците за мерните
единици час, сантиметър и килограм и за техните означения, както и за уредите, с които се измерват.
Зад. 2. В задачата се затвърждават уменията за
измерване на отсечки с чертожна линия. Учениците
работят самостоятелно, проверката е фронтална.
Зад. 3. Задачата служи за актуализиране на знанията за двойната система за отчитане на вримито.
Предвидена е за общокласна работа.
Зад. 4. Текстова задача за намиране на краен час
на събитие по даден начален час и продължителност
на периода.
Как ще намерим в колко часа се е прибрала Ани?
Като към часа, в който е тръгнала, прибавим времето, в което е била на екскурзия.
Зад. 5. Задачата усъвършенства уменията за събиране и изваждане с именувани числа. Предвидена
е за самостоятелна работа и индивидуална проверка.
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килограм │ кг
час │ ч
2. Измери отсечките.

3. Колко е часът?

3 часà следобед – 15 часà

6 часà вечерта – 18 часà

13
10

11 12 1

9
20

8
19

7 6

5

18

2
3
4

14
15
16

17

4. Ани тръгнала на екскурзия с класа в 8 часà сутринта и се прибрала
след 7 часа. В колко часà се е прибрала Ани?
5. Пресметни в тетрадката.
7 кг + 12 кг
11 кг – 5 кг

6ч+8ч
20 ч – 3 ч

9 см + 11 см
15 см – 8 см

? кг

6. Баба харесала на пазара 3 тикви. Едната тиква
тежала 4 кг, другата – 3 кг, а третата – 5 кг.
Колко килограма са тежали трите тикви заедно?
14

Зад. 6. Текстова задача за намиране на сбор на
три числа, с която се систематизират знанията за събиране с еднородни мерни единици. Анализ:
Как ще намерим колко общо тежат тиквите на
баба? Като съберем теглото на трите тикви.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. Първата част на задачата е подходящо да
се реши самостоятелно и да се провери фронтално.
Втората част трябва да се анализира:
Как ще намерим дължината на отсечката, която
трябва да начертаем? Като от дължината на пътя на
пчелата извадим 4 см..
Зад. 2. Задачата е подходяща за решаване след
зад. 3 в учебника, за да затвърди знанията и уменията за определяне на времето.
Зад. 3, 4 и 5 са подходящи за домашна работа.
За ученици със затруднения: учебник – зад. 2, 3
и 4 (може да се ползва часовникът от е-учебник); зад.
5 (ползват се десетичните модели от приложението);
УТ № 1 – зад. 1 и 4.
За по-бързо справящи се ученици: учебник –
зад. 6 (могат да запишат и решат свои варианти на
текстови задачи с именувани числа).
Задачи, подходящи за групова работа: учебник
– зад. 3; УТ № 1 – зад. 2.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 7
ТЕКСТОВА ЗАДАЧА

Текстови задачи

7

1. Избери подходящ въпрос към условието на задачата и я реши в тетрадката си.

Вид на урока – за обобщаване и систематизиране на знанията.
Дидактическа цел на урока: Да се обобщят и
систематизират уменията на учениците за съставяне
и решаване на текстови задачи.
Задачи
1. Да се систематизират знанията за съществените елементи на текстовата задача: условие, числови
данни, въпрос, зависимости.
2. Да се актуализира представата за необходими и
достатъчни числови данни.
3. Да се систематизират и обобщят уменията за допълване на въпрос до получаване на текстова задача.
4. Да се систематизират и обобщят уменията за
съставяне на текстова задача по дадени картина,
числови данни или решение.
5. Да се систематизират и обобщят уменията за
решаване на задачи за сравняване на разлики.
Методи за преподаване и учене – беседа, анализ, обяснение.

Лора има 20 диска с музика,
а Стефан – 30.

Колко диска има Стефан?
Колко диска имат двамата?

2. Избери подходящо условие към въпроса и реши задачата в тетрадката си.
Ади има 15 лв. Купува си
тетрадки за 7 лв.
Колко лева Ӝ остават?
Ади има 15 лв., а брат Ӝ
има 9 лв.

3. Състави и запиши задача, която
да се решава така:
8 + 5 = 13 (праскови)

4. Косьо е на 10 години, а дядо му
– на 70 години. С колко години
дядото е по-възрастен от Косьо?
С колко години момчето е помалко от дядо си?

5. Дея начертала отсечка, дълга 12 см. Берк начертал отсечка със 7 см по-къса.
Колко сантиметра е дълга отсечката на Берк? Начертай двете отсечки.
15

Насоки за организиране на учебната среда

по-малко от друго число. Анализ: Как ще намерим
колко е дълга отсечката на Берк? Като от дължината
на отсечката на Дея извадим 7 см.
Учениците записват решението сами и чертаят
отсечките. Проверката е индивидуална.

І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. е подходяща за разграничаване на въпроса
на текстовата задача. Задачата се решава самостоятелно. Проверката е фронтална.
Зад. 2. е за разграничаване на елемента условие
на текстовата задача. Учениците трябва да подберат
подходящо за въпроса условие и да обосноват изибора си. След това се преминава към самостоятелно
решаване и фронтална проверка.
Зад. 3. е творческо упражнение да се състави
текстова задача по картина и модел на решението.
Предвидена е за фронтална работа. Задачата трябва
да започне с анализ на числовите данни в картината.
Учениците трябва да изкажат условието на задачата.
Моделът на решението ги насочва към подходящия въпрос. Задачата се записва.
Зад. 4. е за сравняване разлики. Трябва да се реши
фронтално чрез беседа. Учениците трябва да систематизират представите си, че към този вид задачи
могат да бъдат зададени два въпроса. Решенията се
записват с еднакъв числов израз, но именуването на
резултата е различно.
Зад. 5. е за намиране на число с няколко единици

ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1 и зад. 2 е подходящо да се решат след зад.
1. и 2. в учебника, за да се обобщят представите за
елементите на текстовата задача – условие, въпрос и
числови данни.
Зад. 3 е добре да се реши след зад. 4 в учебника.
Първият въпрос за допълване по даден модел на решение е:
Колко общо пари имат двамата?
Вторият модел на решение превъща задачата в
сравняване на разлики. Възможни са два въпроса
към едно и също решение:
С колко парите на Камен са повече?
С колко парите на Елина са по-малко?
Зад. 4. Задачата трябва да започне с попълване на
липсващите числа в отношението с повече, с по-малко, а след това учениците да изкажат текстова задача,
която да се запише и реши. Идеята е да се състави
задача от сравняване на разлики. Но е приемлива и
задача за намиране на сбор на две числа.
Задачи, подходящи за групова работа: УТ №1
– зад. 3 и 4
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка.
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Урок 8
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 компетентност: „Числа“ –състав на числата, сравняване
на числата, събиране и изваждане на числата до 20,
събиране и изваждане на числата 10, 20,.. 100; „Геометрични фигури и тела“ – разпознаване на геометрични фигури, чертане на отсечка по дадена дължина
в сантиметри; „Моделиране“ – моделиране с числов
израз на ситуация от сравняване по разлики и моделиране с числов израз на ситуация с отношение „ с
… повече“.
Учебно-методически ресурси – учебник, чертожна линия или триъгълник, молив и химикалка.
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 осем задачи. Време
за изпълнение на теста – 35 мин. Форма на изпълнение на теста – индивидуална.
Зад. 1. измерва знанията и уменията на учениците
за четене и писане на числата.
Всяко вярно изписване с числа, съответстващо на
изписването с букви – 1 т.
Максимален брой – 3 т.
Зад. 2. измерва знанията за състав на числата.
Всяко вярно изписване – 1 т.
Максимален брой – 3 т.
Зад. 3. измерва знанията и уменията за сравняване на числата до 100 по големина и правилно определяне на мястото им в числовата редица.
Всяка вярно определена позиция на число – 1 т.
Максимален брой – 6 т.
Зад. 4. измерва знанията на учениците за събиране и изваждане до 20 и до 100.
Всеки вярно решен пример – 1 т.
Максимален брой – 15 т.
Зад. 5. измерва знанията за разпознаване на геометрични фигури.
Открити 3 триъгълника – 1 т.
Открити 4 или 5 триъгълника – 2 т.
Открити 6 триъгълника – 3 т.
Максимален брой – 3 т.
Зад. 6. измерва знанията и уменията за чертане на
отсечка по дадена дължина в сантиметри и за опре40

8

Мога ли сам?

1. Запиши с цифри в тетрадката числата: осем, петдесет, петнадесет.
2. Запиши в тетрадката числото, което има:
6 дес.

1 дес. 8 ед.

3 т.

3 т.

9 ед.

3. Подреди числата по големина, като започнеш от най-малкото.
Подчертай двуцифрените числа.

6 т.

8, 13, 30, 0, 100, 15
4. Пресметни в тетрадката.
7+2

9–5

9+4

6 + 10

7+8

13 + 7

17 – 12

12 – 5

20 – 4

18 – 3

50 + 40

70 – 20

17 – 9

7+5+4

10 + 30 + 40

15 т.

5. Колко са триъгълниците?
Запиши броя им в тетрадката.

3 т.

6. Начертай отсечка с дължина 5 см. Начертай още една отсечка,
с 8 см по-дълга от първата.

4 т.

7. Ана е на 6 години, а сестра Ӝ Яна е на 13 години.
С колко години Яна е по-голяма от сестра си?

5 т.

8. Намери сбора на числата 7 и 5.

1 т.

Общ сбор:

40 т.
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деляне на дължина на отсечка с няколко сантиметра
по-дълга от дадената.
За вярно начертана отсечка от 5 см – 1 т.
За вярно определена дължина на втората отсечка
(13 см ) – 2 т.
За вярно начертана втора отсечка – 1 т. Точката
се дава за коректен чертеж, независимо че дължината може да е изчислена грешно.
Максимален брой – 4 т.
Зад. 7. Измерва знанията и уменията на учениците за моделиране с числов на ситуация от сравняване
по разлики.
За вярно записан израз – 3 т.
За вярно извършено действие – 2 т.
Максимален брой – 5 т.
Зад. 8. измерва знанията на учениците за названията на компонентите на действията събиране и изваждане.
Максимален брой – 1 т.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Подходящи са за домашна работа.
За ученици със затруднения: работен лист № 8
За по-бързо справящи се ученици: УТ №1.

Урок 9
ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 100.
СТОТИЦА

9

10 ед . = 1 дес.

Вид на урока – нови знания.

дес. ед.
2
0
двадесет

Дидактическа цел на урока: Да се формират
представи за двуцифрените числа от 21 до 100.
Задачи
1. Да се актуализират понятията за единица и десетица и на тази основа да се формира понятие за
стотица и за връзката 10 дес.= 1 стот.
2. Да се актуализират представите за едноцифрено и двуцифрено число и на тази основа да се
създаде представа за трицифрено число.
3. Да се усвои и прилага принципът за изграждане
на редицата на естествените числа.
4. Да се четат и записват числата от 21 до 100.
5. Да се брои в прав и в обратен ред с числата от
21 до 100.

Числата до 100. Стотица

дес. ед.
2
1
двадесет и едно

дес. ед.
2
9
двадесет и девет

дес. ед.
2
2
двадесет и две

дес. ед.
3
0
тридесет
стот. дес. ед.
1
0
0
сто

дес. ед.
9
9
деветдесет и девет

1 стотица = 10 десетици = 100 единици
1 стот. = 10 дес. = 100 ед.
100 – трицифрено число

1. Брой: от 20 до 35; от 37 до 43; от 89 до 100; от 100 до 90; от 60 до 50.
2. Прочети числата:
81 и 18

47 и 74

63 и 36

59 и 95

42 и 24

98 и 89

3. Колко единици и колко десетици имат числата:

26, 31, 48, 59, 67, 76, 82, 94?

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.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
В карето за нови знания онагледяването на числата от 21 до 100 е представено с банкноти и монети.
Учениците трябва да имат пред себе си картонените
модели на парите, за да манипулират с тях. Фронталната беседа и демонстрацията по карето за нови
знания започва с припомнянето, че 10 ед. = 1 дес.
Учениците подреждат с банкноти от 10 лв. числата
20 и 30. В хода на беседата учениците установяват,
че числото след 20 се образува като към 2 десетици
се прибави 1. Така се получава 21 (двадесет и едно).
Образуването на всяко число се свързва с наименованието му. Аналогично се въвеждат останалите числа до 29. Като се стигне до 29, се обръща специално внимание на получаването на следващото число.
Коментира се, че стойността на десетте монети от 1
лв. всъщност е равна на стойността на една банкнота
от 10 лв. Затова числото 30 е сбор от три десетици,
които могат да се представят с 3 банкноти от 10 лв.
По същия начин може да се представят останалите
числа до 100. Когато се стигне до 100, се въвеждат
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понятията стотица и трицифрено число. Обяснява се,
че 1 стот. = 10 дес. = 100 ед. При онагледяването
може да се ползва и електронният учебник, в който
са представени всички числа от 21 до 100.
Зад. 1. е предвидена за фронтална работа.
Зад. 2. се решава фронтално. Работата може да
се разнообрази като съседите по чин излизат с различни цифри от картонените в тетрадка №3, които
държат пред гърдите си.. Класът чете числото, а после децата разменят местата си и класът чете новото
число.
Зад. 3. се решава с целия клас, като след това
учениците може да изобразят числата на бодливото
сметало върху картона за перманентно писане.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Задачите са подходящи за домашна работа.
За ученици със затруднения: учебник – зад. 1,
2, 3; УТ № 1 – зад. 1, 2.
За по-бързо справящи се ученици: учебник –
зад. 2 (да напишат други двойки огледални числа);
зад. 3 (да изобразят числата на бодливото сметало);
УТ № 1 – зад. 1 да напишат и нарисуват свои варианти на числовите редици с липсващи числа.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 10
УПРАЖНЕНИЕ

10

Упражнение
1. Прочети колко години са живели животните.
златна рибка

тарантула

какаду

кон

котка

49 г.

40 г.

89 г.

35 г.

38 г.

Вид на урока – за затвърждаване на знания и за
формиране на умения.
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
усъвършенстват знанията и уменията за писане, четене и броене на числата от 21 до 100.

2. Брой: а) от 47 до 55;

б) от 84 до 93;

Методи за преподаване и учене –беседа, анализ, обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, картон за перманентно писане, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задачата е за четене на числата до 100 и
кореспондира със знанията по околен свят. Може да
се решава в игрова форма. Всяко дете си избира животно от изобразените за домашен любимец и казва:
Моят домашен любимец живее до .... г. Познай какъв
е той? Останалите се ориентират по числото на годините и казват животното, което им съответства.
Зад. 2. Броенето може да е във верижка или по
един ученик да брои на всяко подусловие.
Зад. 3. Тази задача е предвидена за фронтална работа. Препоръчва се децата да четат условието, за да
задълбочат знанията си за връзката между буквения
и цифровия запис на числото.
Зад. 4. Задачата започва с обсъждане на изображенията в учебника. След това децата записват числата в тетрадката си. Продължават с прочитане на
числата, в които за улеснение цифрите на десетиците
и единиците са дадени в цвят. А после изобразяват
числата върху бодливото сметало на картона за перманентно писане.
Зад. 5. Примерите от първия ред е добре да се решат с целия клас, а тези от втория – самостоятелно.
Проверката е фронтална.
Зад. 6 е първа от този тип, затова е подходящо да
се направи с целия клас.
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г) от 100 до 92.

3. В коя фигура е записано числото:
а) тридесет и пет
б) деветдесет и осем

Задачи
1. Да се затвърдят знанията за названията на числата от 21 до 100.
2. Да се затвърдят понятията за единици, десетици и стотица.
3. Да се формират уменията за четене, писане и
броене на числата от 21 до 100.
4. Да се изградят умения за представяне на числата от 21 до 100 като сбор от разредните им единици.

в) от 61 до 53;

53

98

в) петдесет и три

89

35

г) осемдесет и девет?
4. Запиши числата,
представени
на бодливото
сметало.
стот.

дес.

ед.

стот.

дес.

ед.

стот.

дес.

ед.

Представи на твоето бодливо сметало числата:

67, 18, 94, 70, 33, 6, 86.
5. Запиши на кое число е равен сборът на:

7 дес.+ 3 ед. = 73

7 дес. + 3 ед.

2 дес. + 1 ед.

1 дес. + 2 ед.

10 дес. + 0 ед.

8 дес. + 5 ед.

6 дес. + 4 ед.

5 дес. + 0 ед.

9 дес. + 9 ед.

6. Запиши четири числа, които имат:
а) 6 десетици
б) 9 единици
в) равен брой десетици и единици
г) единици с една повече от десетиците.
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ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. и зад. 2 са подходящи за домашна работа.
Зад. 3. е предвидена за общокласна работа. В нея
цифрите на десетиците са дадени в редовете на таблици, а цифрите на единиците в колоните на същите таблици. Учениците трябва да комбинират, за да
получат двуцифрени числа. С първите две таблици е
добре да се работи под ръководството на учителя, а
с последната – самостоятелно с фронтална проверка.
Зад. 4. е подходяща за самостоятелна работа и
фронтална проверка.
Зад. 5. под формата на игра проверява знанията за
връзката между цифровия и буквения запис на числата. Предвидена е за работа по двойки.
За ученици със затруднения: учебник – зад. 1,
2, 3.
За по-бързо справящи се ученици: учебник –
зад. 6 (да запишат повече числа от всяко подусловие).
Задачи, подходящи за групова работа: УТ №
1 – зад. 3 и 5.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 11
ДЕЦИМЕТЪР, МЕТЪР
Вид на урока – нови знания

11

1. Запиши в тетрадката си колко сантиметра е дълъг моливът
и колко – острилката.

Методи за преподаване и учене – беседа, анализ, обяснение, демонстрация.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка, шивашки метър, рулетка, картонен метър от приложенията в тетрадка № 3, конци от прежди (или подобни) с точна дължина 1см, 5 см, 10 см,
20 см, 50 см и 100 см.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. актуализира знанията за мерната единица
сантиметър и уменията за измерване в сантиметри.
На основата на тази задача с беседа по карето за
нови знания се въвежда новата мерна единица дециметър, нейното означение (дм) и връзката между мерните
единици сантиметър и дециметър. Въвежда се записът
10 см = 1 дм. След това учителят предлага на учениците да измерят с чертожна линия колко отсечки от 1 дм
има върху картонения метър от приложението. Прави
се изводът, че има десет такива отсечки. Въвежда се
новата мерна единица за дължина метър, означението ѝ (м) и записът 10 дм = 1 м. След това на основата
на събиране по десетици се открива колко сантиметра
има в десет дециметра и в един метър. Въвеждат се записите 10 дм = 100 см, 10 дм = 1м и 1м = 100 см.
Илюстрацията в карето за нови знания е подходящ импулс за играта „Рибарско надлъгване“, която
задълбочава представата за новите мерни единици и
развива окомера. Ученик излиза пред дъската и взе-

1

0

Дидактическа цел на урока: Да се запознаят
учениците с мерните единици за дължина дециметър
и метър и с техните означения (дм, м).
Задачи
1. Да се формира представа за мерната единица
дециметър и за връзката между сантиметър и дециметър на практическа основа. Учениците да се запознаят с означението за дециметър (дм).
2. Да се формира представа за мерната единица
метър и за връзката между сантиметър и метър, метър и дециметър на практическа основа. Учениците
да се запознаят с означението за метър (м).
3. Да се формират умения за измерване на реални
предмети в метри и сантиметри.
4. Да се формират умения за измерване на дължина на отсечка в дециметри.
5. Да се формират умения за измерване и сравняване на дължините на отсечки в дециметри, сантиметри и метри.

Дециметър, метър

5

4

3

2

9

8

7

6

1

0

10

2

10 см
1

0

5

4

3

2

9

8

7

6

10 сантиметра = 1 дециметър

10

10 см = 1 дм

10 дм
0

10

20

30

50

40

10 дециметра = 1 метър
10 дециметра = 100 сантиметра
1 метър = 100 сантиметра
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10 дм = 1 м
10 дм = 100 см
1 м = 100 см

90

80

70

100

10

0

1м

20

1 дм

2. Запиши в тетрадката на колко дециметра са равни: а) 40 см; б) 70 см.

0
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30

3. Измери с метър колко е
дълга и широка:
а) класната стая
б) класната дъска.

40

50

60

70

90

80

100

4. Сравни (>, =, <).
3 дм и 30 см

50 см и 8 дм

100 см и 1 м

60 см и 1 м

1 м и 10 дм

6 дм и 8 дм
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ма някой от предварително приготвените конци. Разпъва го с ръце и казва: Вчера хванах толкова голяма риба. Познайте колко беше дълга. Останалите се
опитват да познаят размера на конеца. След това се
прави измерване с метъра и рибар става този, който
е познал реалния размер или е бил най-близо до него.
Зад. 2. служи за задълбочаване на знанията за връзката между мерните единици сантиметър и дециметър.
Зад. 3. предвижда измерване на реални предмети с новата мерна единица метър. Учителят може да
предложи да се измерят и други предмети с други
уреди за измерване – рулетка, шивашки метър.
Зад. 4. е добре да се решава по двойки. Участниците в двойката измерват и показват с картонения
метър двете дължини за сравняване. След това налагат един върху друг метрите и правят извод коя
е по-голямата дължина и записват в тетрадките си.
Проверката е фронтална.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. предвижда учениците да се досетят коя
е най-подходящата мерна единица за измерване на
всеки от обектите. Учениците трябва да обосновават
отговорите си.
Зад. 2. способства по забавен начин още веднъж
да се установи връзката между мерните единици сантиметър и дециметър. Лентите се оцветяват в цвета
на панделките в началото на реда. Задачи, подходящи за групова работа: учебник – зад. 3 и 4.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 12
УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока – за затвърждаване и усъвършенстване на знанията и за формиране на умения.
Дидактическа цел на урока: Учениците да задълбочат и затвърдят представите си за мерните единици дециметър и метър и за връзките помежду им,
както и между тях и сантиметър.
Задачи
1. Да се затвърдят уменията за измерване на дължини на отсечки в дециметри.
2. Да се затвърдят уменията за събиране и изваждане на именувани числа за дължина в дециметри.
3. Да се затвърдят знанията за връзката между
сантиметър и дециметър, метър и дециметър.
4. Да се затвърдят уменията за измерване на реални обекти в мерните единици сантиметър, дециметър, метър.
Методи за преподаване и учене – беседа, анализ, демонстрация.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка, метър от приложението, шивашки метър, рулетка.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. е за измерване на дължини на отсечки в
дециметри и за установяване на връзката между мерните единици сантиметър, дециметър, метър.
Скалата е дадена в дециметри. При измерване на
влакчето учителят трябва да попита и за дължината
му в метри.
Зад. 2. е практическа, предвидена е за работа по
двойки. Добре е учителят да даде възможност на всяко дете да съобщи резултата за поне едно от измерванията си. Може да се направи и таблица на дъската, в която да се отразят най-малките и най-големите
резултати.
Зад. 3. проверява познанията за връзката между
сантиметър и дециметър. Трябва да се обърне внимание, че едната дължина е в сантиметри, а другата
в дециметри. След това устно едната мерна единица
да се превърне в другата. Едва след това се решава
задачата. Учениците работят самостоятелно. Проверката е фронтална.
Зад. 4. е текстова задача за намиране на разлика на именувани числа, която проверява знанията за
44
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Упражнение
1. Запиши дължината на всяка от играчките в дециметри.
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2. Размахът на крилата на тази сова е 1 м. Измерете колко е:
а) размахът на ръцете на съученик;
б) дължината на педята му;
в) дължината на крака му.
1м

1 дм = 10 см

3. Плитките на Ния са дълги 30 см, а тези на Боряна
са 4 дм. Коя има по-дълги плитки и с колко?

4. Бабата на Алекс изплела шал, дълъг 1м.
Палавото коте Томи разплело 6 дм.
Колко дециметра от шала са останали?
5. Реши задачите в тетрадката си. Запиши
резултата освен в дециметри и в сантиметри.

1 м =10 дм

8 дм + 2 дм = 10 дм = 100 см

8 дм + 2 дм

3 дм + 5 дм

7 дм + 3 дм

9 дм – 6 дм

10 дм – 4 дм

8 дм – 6 дм
21

връзката между мерните единици метър и дециметър. Работи се аналогично като зад.3.
Зад. 5. е за събиране и изваждане на именувани
числа. Подходяща е за домашна работа.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. е подходяща за домашна работа.
Зад. 2. В тази задача учителят трябва да насочи
учениците да определят и запишат първо най-голямата и най-малката височина. Останалите височини
да съизмерват с тях. Отг.: 6 м, 2 м, 10 м, 9 м, 5 м,
3м.
Зад. 3. Логическа задача, предвидена за работа
по двойки. Учителят обръща внимание, че има една
сова, която е с известна височина (Нола – 60 см).
След това по пътя на логиката и с пресмятане на изрази с отношенията „повече, по-малко...“, както и с
определяне на ръста по скалата, се достига до отговора: Нола – 60 см, Тула – 20 см, Ула – 30 см, и Ола
– 50 см.
За ученици със затруднения: учебник – част от
зад. 5.
За по-бързо справящи се ученици: учебник –
зад. 3, 4 (да съставят аналогични задачи); УТ № 1
– зад.1 и 2.
Задачи, подходящи за групова работа: УТ №
1 – зад. 2 и 3.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 13
СРАВНЯВАНЕ НА ЧИСЛАТА
ДО 100

13

Сравняване на числата до 100

1. Пресметни в тетрадката: а) с колко числото 7 е по-малко от 9
б) с колко числото 80 е по-голямо от 50.

Вид на урока – нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се формират
умения за сравняване на числата от 21 до 100.
Задачи
1. Да се формират умения за сравняване на числата от 21 до 100.
2. Да се разширят знанията за двуцифрените числа.
3. Да се задълбочат уменията за изграждане на
нарастващи и намаляващи числови редици от числа,
които не са последователни в редицата на естествените числа.

33 < 41

33 < 41, защото 41
има повече десетици

Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. припомня, че едно число може да бъде
по-малко или по-голямо от друго число както с няколко единици, така и с няколко десетици.
Начинът за сравняване на числата от 21 до 100
е даден в карето за нови знания. Учителят може да
даде допълнително няколко примера за устно сравняване на двуцифрени числа.
Зад. 2. е предвидена за самостоятелна работа и
устна проверка с обоснован отговор. Например числото 48 е по-голямо от 43, защото има повече единици.
Зад. 3. е за съставяне на нарастваща числова редица с двуцифрени именувани числа, при което се
използва сравняването на числата. Задачата е предвидена за самостоятелна работа и устна проверка.
Зад. 4. е за съставяне на намаляваща числова редица с двуцифрени именувани числа, при което се
използва сравняването на числата. Задачата е предвидена за самостоятелна работа и устна проверка.

33 > 31, защото 33
има повече единици

2. Сравни в тетрадката (>, =, <).
48 и 43
26 и 36

16 и 61
35 и 70

84 и 53
72 и 27

57 и 57
98 и 89

75 и 78
100 и 9

53 и 93
65 и 65

3. Подреди плодовете според теглото им, като започнеш от най-лекото.

51 кг

49 кг

63 кг

45 кг

4. Подреди животните според дължината им, като започнеш от най-дългото.

Методи за преподаване и учене –беседа, анализ, обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка, е-учебник, картонени модели на пари и
картонени карти с цифри и знаци за сравняване.

33 > 31

48 см

100 см

25 см

77 см
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ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. е логическа задача, в която учениците трябва да съобразят големината на числата с височината
на сградите. Учителят трябва да припомни, че първо
трябва да се определят най-високата и най-ниската
сграда, а останалите да се съизмерват с тях.
Отг.: 60 м, 70 м, 48 м, 40 м, 65 м, 90 м, 63 м, 45
м, 55 м.
Зад. 2. и зад. 3 са подходящи за домашна работа.
За ученици със затруднения: учебник – част от
зад. 2.
За по-бързо справящи се ученици: УТ № 1 –
зад. 1 и 2.
Задачи, подходящи за групова работа: УТ №
1 – зад. 1.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 14
УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока – за затвърждаване на знанията и
за формиране на умения.
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
усъвършенстват знанията за числата от 21 до 100.
Задачи
1.. Да се затвърдят уменията за четене, писане и
броене на числата от 21 до 100.
2. Да се затвърдят знанията за сравняване на числата от 21 до 100
3. Да се затвърдят знанията за състава на числата
от 21 до 100.
4. Да се затвърдят уменията за сравняване, събиране и изваждане на именувани числа.
Методи за преподаване и учене –беседа, анализ, обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. и зад. 2 проверяват уменията за записване
на числата от 21 до 100 и знанията за принципа на изграждане на редицата на естествените числа. По тях
се работи самостоятелно, а проверката е фронтална,
за да се проверят и уменията за четене на числата от
21 до 100.
Зад. 3. затвърждава уменията за сравняване на
числата от 21 до 100. Предвидена е за самостоятелна
работа и за фронтална проверка.
Зад. 4. задълбочава знанията за сравняване на
именувани и неименувани числа от 21 до 100 и за
състава на числата от 21 до 100. Учениците работят
самостоятелно. Проверката е индивидуална.
Зад. 5. упражнява уменията за събиране на именувани числа и задълбочава знанията за връзката
между мерните единици сантиметър и дециметър. По
нея се работи самостоятелно. Проверката е фронтална, като отговорите трябва да са обосновани.
Зад. 6. затвърждава знанията за състава на числата от 21 до 100. Учениците работят самостоятелно.
Проверката е индивидуална.
Зад. 7. е подходяща за домашна работа.
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Упражнение
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2. Запиши редицата в тетрадката си,
като допълниш липсващите числа.

1. Запиши
числата:
а) от 38 до 44;

а) 55, 56, 57,

,

,

, 61, 62;

б) от 67 до 58.

б) 75, 74, 73,

,

,

, 69, 68.

3. Подреди числата по големина, като започнеш от най-малкото.
4. Сравни (>, =, <).

46, 50, 48, 44, 49, 45, 47, 51

а) 26 и 28

б) 45 кг и 51 кг

73 и 37

68 кг и 68 кг

6 дм и 1 м

10 дес. и 100 ед.

9 и 31

81 кг и 18 кг

1 м и 100 см

6 ед. и 6 дес.

в) 53 см и 39 см

г) 2 дес. и 18 ед.

5. Пресметни в тетрадката си кой e най-краткият път на охлюва до гъбата.
6 дм

2 дм
30 см
20 см
4 дм

2 дм

20 см
3 дм

6. Запиши и прочети числата, които имат:
а) 4 дес. и 8 ед.

б) 10 дес.

в) 6 ед.

г) 5 ед. и 6 дес.

д) 7 дес. и 0 ед.

е) 34 ед.

ж) 1 стот.

з) 1 дес. и 9 ед.

7. Запиши и прочети:
а) най-голямото и най-малкото число от таблицата

97 53 64 58
35 26 38 52

б) числата от таблицата, по-големи от 58

59 29 55 17

в) числата от таблицата, по-малки от 35.

81 44 31 40
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ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. и зад. 2 са подходящи за домашна работа.
Зад. 4. е за ориентиране по местоположение, цвят
и големина на числата. Предвидена е за работа по
двойки. Проверката е фронтална.
Отг. Петър – бл.47, Ясмин – бл.37, Вики – бл.33,
Оник – бл.99, Стефан – бл.26, Ели –блок 45.
За ученици със затруднения: учебник – зад. 1,
2; зад. 4 –първи ред; УТ № 1- зад. 2, 3.
За по-бързо справящи се ученици: учебник –
зад. 6 (да измислят свой вариант на задачата); зад. 7.
Задачи, подходящи за групова работа: УТ №
1 – зад. 3.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 15
УПРАЖНЕНИЕ

15

Упражнение

1. Запиши в тетрадката редиците от числа, като попълниш пропуснатите.

35

Вид на урока – за затвърждаване на знанията и
за формиране на умения.
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят
и усъвършенстват знанията за числата от 21 до 100.
Задачи
1. Да се затвърдят знанията за състава на числата
от 21 до 100.
2. Да се затвърдят уменията за сравняване на
числата от 21 до 100 и да се задълбочат знанията за
принципа на образуване на редицата от естествените
числа.
3. Да се задълбочи осмислянето на връзката между число и цифра и връзката между позицията на цифрата в числото и неговата големина.
4. Да се затвърдят уменията за чертане на отсечка
в дециметри и знанията за връзката между сантиметър и дециметър.
5. Да се задълбочат знанията за редното значение
на числата от 21 до 100.
Методи за преподаване и учене –беседа, анализ, обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, е-учебник, картон за перманентно писане.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. изисква прилагане на знанията за принципа на образуване на редицата от естествените числа.
Предвидена е за самостоятелна работа и за фронтална проверка.
Зад. 2. В нея се прилагат знанията за състава на
числата от 21 до 100. Работи се самостоятелно. Проверката е индивидуална.
Зад. 3. Първата част от задачата е предвидена за
общокласна работа. Подреждането на получените
числа по големина се извършва самостоятелно. Проверката е фронтална.
Отг.: 15, 18, 30, 37, 46, 49, 51, 58, 64, 69, 70, 73,
81, 85, 94, 96.
Зад. 4. е предвидена за самостоятелна работа и за
индивидуална проверка.
Зад. 5. осъществява междупредметни връзки с
български език и литература и с околен свят. Учителят обяснява, че червените букви маркират първа,
втора и т.н десетица. Окриването на буквата с номер

38

78

75
98

41
73

97

94

2. Запиши в тетрадката, а после изобрази върху бодливото сметало
от приложението числата, които са сбор на:
4 дес. и 5 дес.

7 дес. и 3 ед.

6 дес. и 4 дес.

5 ед. и 8 дес.

3 дес. и 6 ед.

1 дес. и 1дес.

4 ед. и 5 ед.

1 дес. и 9 дес.

3. Без да повтаряш цифрите,
запиши всички двуцифрени числа с:
а) 1, 5, 8

б) 7, 0, 3

1, 5, 8 15, 18

в) 6, 9, 4.

51, 58

Подреди всички записани числа по големина,
като започнеш от най-малкото.

81, 85

4. Начертай отсечка с дължина 1 дм. Начертай втора отсечка, която е с по-голяма
дължина от първата.
5. Ще получиш името на град в България, като откриеш
кои са буквите с номера 6, 22, 24, 28, 42, 49, 65.
За улеснение всяка десета буква
е оцветена в червено.

Бяла, спретната къщурка,
две липи отпред.
Тука майчина милувка
сетих най-напред.
Ран Босилек
24

22 става, като от втората червена буква отброим 2
букви
напред. Името на града е Пловдив.
Отг.: 6 – п, 22 – в, 24 – л, 28 – о, 42 – и, 49 – в,
65 – д.
Учениците работят самостоятелно. Проверката е
на дъската.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка № 1
Зад. 1. Първата част на задачата се решава с целия клас. Подреждането на числата по големина става самостоятелно с фронтална проверка.
Зад. 2. и зад. 3 са подходящи за домашно.
Зад. 4. Първият ред от двете таблици се попълва
с целия клас. След това учениците работят самостоятелно. Проверката е фронтална.
За по-бързо справящи се ученици: учебник –
зад. 5 (да открият номерата на буквите, от които могат да се получат имената на градовете Русе, Варна
и Бургас).
Задачи, подходящи за групова работа: учебник
– зад. 5.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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УРОК 16
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ
БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ

16

Събиране и изваждане без преминаване
40+5, 32–2, 43+5, 48–7

1. Пресметни.

10 + 4
12 + 3

10 + 7
15 + 4

19 – 9
18 – 1

12 – 2
16 – 2

2. Представи като сбор от десетици и единици числата:
45

Вид на урока – за нови знания
Дидактическа цел на урока: Да се формират
знания за алгоритъма на събиране и изваждане на
числата до 100 без преминаване.
Задачи
1. Да се усъвършенстват уменията на учениците
да събират и изваждат с числата.
2. Да се формира у учениците знания за алгоритъма на събиране на числата до 100 без преминаване.
3. Да се усъвършенстват уменията на учениците
за решаване на текстови задачи.
4. Да се затвърдят и усъвършенстват знанията и
уменията за извършване на действията събиране с
мерни единици (метър, дециметър, сантиметър).
5. Да се усъвършенстват знанията и уменията за
представяне на сбор и разлика върху числова ос.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, анализ.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №1.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа с учебника
Зад. 1. Събиране и изваждане – актуализиране на
стари знания, необходими за възприемане на новото
учебно съдържание. Задачата може да се постави за
самостоятелна работа или да се работи фронтално,
на дъската.
Зад. 2. Представяне на числата като сбор от единици и десетици. Актуализиране на стари знания,
необходими за възприемане на новото учебно съдържание. Задачата е подходяща за фронтална и индивидуална работа.
Зад. 3. Текстова задача за намиране на сбор на
две числа - представяне на новите знания. В решението на задачата е даден алгоритъмът за събиране
до 100 от вида 43 + 5.
Да се обърне внимание на учениците за правилното подреждане на числата при вертикален запис
и правилото за събиране на двуцифрено с едноцифрено число.
Зад. 4. Текстова задача за намиране на разлика на
две числа. В решението е представен алгоритъмът
за изваждане на едноцифрено от двуцифрено число

48

32

17

48

66

45 = 40 + 5
45 = 4 дес. + 5 ед.

32 = 30 + 2
32 = 3 дес. + 2 ед.

3. Митко има колекция от 43 стикера. Приятелят му Симо му подарил
5 стикера. Колко са станали стикерите на Мишо?
Събирам
Решение. 43 + 5 = ?
единиците.
дес. ед. Записва се:
Преписвам
десетиците.
43 = 4 дес. + 3 ед.
43
4 3
+
+
+
5=
5 ед.
5
5
4

48 = 4 дес. + 8 ед.

8

48

Отговор: 48 стикера.

4. Петя има 48 салфетки. Подари 7 на сестра си. Колко салфетки Ӝ останаха?
Решение. 48 – 7 = ?
Изваждам
единиците.
Преписвам
десетиците.
5. Пресметни.

54 + 3
67 – 3
20 + 8

–

48 = 4 дес. + 8 ед.
7=

7 ед.

41 = 4 дес. + 1 ед.

36 – 2
91 + 8
53 – 3

–

дес. ед. Записва се: Проверка:
48
41
4 8
–
+
7
7
7
4

77 – 6
22 + 2
81 + 4

1

41
48
Отговор: 41 салфетки.
83 + 5
47 – 6
56 – 6

25 + 3
54 – 4
72 + 5

6. Дължината на правоъгълник е 24 дм, а широчината е с 3 дм по-малка.
Колко дециметра е широчината на правоъгълника?
26

без замане. Да се обърне внимание на учениците за
правилното подреждане на числата при вертикален
запис и за правилото за изваждане на едноцифрено
от двуцифрено число.
Зад. 5. Събиране и изваждане, първоначално прилагане на новите знания. Задачата е подходяща за самостоятелна работа с фронтална проверка.
Зад. 6. Текстова задача за намиране на число, с
няколко единици по-голямо от друго число.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. Представяне на сбор и разлика върху
числова ос.
Зад. 2. Събиране на двуцифрени числа.
Зад. 3. Учениците записват сбора, представен
чрез компонентите на действие събиране.
Зад. 4, 3 Текстова задача за намиране на сбор на
две числа.
Зад. 5. Сравняване на именувани числа.
Зад. 6. Верижка
За ученици със затруднения: работа с материалите от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас

Урок 17
УПРАЖНЕНИЕ

1. Пресметни
устно.

84

45
44

70

Вид на урока – за затвърждаване на знанията и
за формиране на умения.

+5

13
31

Дидактическа цел на урока:
Да се затвърдят и усъвършенстват знанията и
уменията за извършване на аритметичните действия
събиране и изваждане с числата до 100 без преминаване.
Задачи
1. Да се затвърдят знанията и уменията за извършване на аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 100 без преминаване.
2. Да се усъвършенстват уменията за обосноваване на математическо правило, алгоритъм за събиране на числата до 100 без преминаване.
3. Да се усъвършенстват уменията на учениците
за решаване на текстови задачи за намиране на отношение с...по-малко.
4. Да се усъвършенстват уменията на учениците
за решаване на текстови задачи за намиране на сбор.
5. Да се затвърдят и усъвършенстват уменията на
учениците за снемане на числова информация и съотнасянето ѝ към буква за получаване на текстова
информация.
6. Да се затвърдят знанията на учениците за сравняване на сбор и разлика на именувани числа.
Методи на преподаване и учене – устно смятане, затвърдяване, сравняване, анализ.
Учебно методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, електронен учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. е за устно смятане – сбор и разлика.
Зад. 2. е предвидена за проверка на знанията за
намиране на сбор и разлика и за обяснение на типове
грешки.
Зад. 3. Намиране на сбор и разлика – работа в
работната тетрадка. Индивидуална или фронтална
проверка.
Да се обърне внимание на учениците за правилното подреждане на единици и десетици при вертикален запис.
Зад. 4. Коментирано решение на задачата и записване в тетрадката за работа в клас.
Зад. 5. Самостоятелна работа в тетрадката за работа в клас.

17

Упражнение

62

−4

84

53

21

67

28

36

95
78

59

2. Открий и обясни грешките:
+

32

+

4
36

56

–

3
86

49

+

5

45

–

2
47

44

95
3

–

24

+

4
20

98

71
5
76

3. Пресметни в тетрадката.
+

54

–

3

68

–

5

69

+

8

32

–

4

58
7

+

85

–

2

77
7

4. В спортно състезание участват 48 момчета и с 5 момичета по-малко.
Колко са момичетата?
5. Ще откриеш колко метра е висок един девететажен блок, като пресметнеш
правилно сбора на числата 23 и 4.
6. Препиши в тетрадката си само буквите над вярно решените задачи
и ще разбереш името на плодно растение, което не цъфти.

И

С

П

М

О

В

К

И

Н

Е

Я

23
+ 6

34
– 3

45
+ 2

58
– 8

71
+ 7

93
– 2

64
+ 5

18
– 8

29
– 6

45
+ 3

67
– 5

28

31

66

50

78

90

69

10

23

42

62
27

Фронтална проверка.
Зад. 6. По-бързо работещите – да помислят над
задачата и да запишат съответната дума.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. Събиране и изваждане на числата до 100,
представено чрез числова ос.
Зад. 2. Текстова задача за намиране на сбор на
две числа.
Зад. 3. Текстова задача за намиране на число с
няколко единици по-малко от друго число.
Зад. 4. Сравняване на сбор и разлика на именувани числа.
Зад. 6. Верижка за затвърдяване на алгоритмите
за събиране и изваждане.
Домашна работа: задачи от 2 до 6 от учебната тетрадка са подходящи за домашна работа ( по преценка на учителя).
За ученици със затруднения: работа с материалите от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
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Урок 18
СЪБИРАНЕ НА ДВУЦИФРЕНИ
ЧИСЛА БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ
Вид на урока – за нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се формират
знания и умения за извършване на аритметичното
действие събиране с числата до 100 без преминаване.
Задачи
1. Да се формират знания и умения за извършване на аритметичното действие събиране с числата до
100 без преминаване.
2. Да се формират уменията за устно пресмятане
на сбор, представен по два начина.
3. Да се усъвършенстват уменията за решаване на
текстови задачи.
4. Да се затвърдят знанията за сбор на именувани
числа.

18

Събиране на двуцифрени числа
без преминаване

1. Пресметни устно.
34 + 2
41 + 7

85 + 4
74 + 3

Учебно методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка, електронен учебник, сборник „Пъстра математика“ – 2. клас
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа с учебника
Зад. 1. е предвидена за устно събиране и изваждане – актуализиране на стари знания, необходими за
възприемане на новото учебно съдържание. Задачата може да бъде записана и на дъската.
Зад. 2. Текстова задача за намиране на сбор на
две числа и с решението на задачата са представени
новите знания – събиране на двуцифрени числа до
100 без преминаване и алгоритъмът за събиране.
Да се обърне внимание на учениците за правилното подреждане на числата при
вертикален запис и за правилото за събиране на
двуцифрени числа.
Зад. 3. Събиране на двуцифрени числа без преминаване – първоначално прилагане на новите знания. Задачата е подходяща за самостоятелна работа
с фронтална проверка.
Да се обърне внимание на учениците за правилно
подреждане на числата при вертикален запис.
Зад. 4. Текстова задача за намиране на число с
няколко единици по-голямо от друго число.
Зад. 5. Представени са двата алгоритъма за устно
смятане.
Зад. 6. Сравняване на именувани числа.
50

20 + 9
73 + 5

80 + 8
67 + 2

2. Сашо има в колекцията си 25 самолетчета и 34 колички.
Колко общо играчки има Сашо в колекцията си?
Решение. 25 + 34 = ?
+

25 = 2 дес. + 5 ед.
34 = 3 дес. + 4 ед.
59 = 5 дес. + 9 ед.

дес. ед. Записва се:
25
2 5
+
+
Събирам единиците.
34
3 4
Събирам десетиците.
5 9
59

3. Пресметни в тетрадката си.
З2 + 16
11 + 47

45 + 23
33 + 16

54 + 13
21 + 37

+

4. Широчината на игрище е 42 м, а дължината
му е с 12 м по-голяма. Колко метра е
дължината на игрището?
5. Пресметни устно: а) 33 + 24;
Аз събирам така:
30 + 20 е 50,
а 3 + 4 е 7.
Получавам 57.

61

+

25

72
17

42 м

б) 52 + 36.

?м

Аз събирам така:
33 + 20 е 53,
и 53 + 4 е 57.

6. Кой ще измине по-дълъг път
до дървото?
31 м
7м

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

52 + 6
66 + 3

25 м
12 м

28

ІІ. Насоки за работа с учебната тетрадка №1
За домашна работа са подходящи задачите от
учебната тетрадка.
Зад. 1. Събиране на двуцифрени числа.
Зад. 2. Текстова задача за намиране на сбор на
две числа.
Зад. 3. Учениците записват сбора, представен
чрез компонентите на действие събиране.
Зад. 4. Учениците трябва да извършат действие
събиране и да оцветят конкретни сборове.
За ученици със затруднения: работа с материалите от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.

Урок 19
РАЗМЕСТИТЕЛНО
СВОЙСТВО

Разместително свойство
1. Пресметни.

15
71

Дидактическа цел на урока: Учениците да се
запознаят с разместително свойство на събирането.

36
26

+ 20

Вид на урока – нови знания.

64

42

Методи на преподаване и учене – устно смятане, затвърдяване, сравняване, анализ.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка № 1.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. С устно пресмятане на сбор на двуцифрени
числа без преминаване се усъвършенстват уменията
бързо смятане.
Зад. 2. Учениците решават задачите в работната
тетрадка. Примерите са предвидени за затвърдяване
на събиране до 100 без преминаване.
Зад. 3. Задачата представя новите знания. Може
да бъде илюстрирана и представена на дъската. Учениците обсъждат решението: а) пътят на таралежа до
костенурката; б) пътят на костенурката до таралежа.
Насочва се вниманието на учениците към двете събираеми, които отразяват дължината на пътя, а след
това и към отговора. Учениците да бъдат насочени
към самостоятелно изказване на правило.
Учителят представя равенството 32 + 15 = 15 + 32
като разместително свойство на събирането.
Зад. 4. Сравняване на сбор на две числа. Задачата
е подходяща да колективна и самостоятелна работа.
Примерите от първата редица могат да се решават
колективно, като се обсъдят тези, в които е приложено разместителното свойство. Останалите примери
могат да се решат самостоятелно от учениците.
Зад. 5. е подходяща за ученици, които се справят
по-бързо. Решението на задачата може да се пред-

24

48

+ 30
17

55

2. Намери сборовете.
24 + 71

36 + 63

54 + 32

17 + 82

41 + 26

3. Колко метра е пътят:
а) от таралежа до костенурката;

Задачи
1. Да се запознаят с разместителното свойство на
събирането.
2. Да се изградят умения за прилагане на разместителното свойство.
3. Да се затвърдят и усъвършенстват знанията за сравняване на сбор на двуцифрени числа без преминаване.
4. Да се затвърдят знанията за събиране на двуцифрени числа без преминаване.
5. Да се затвърдят и усъвършенстват знанията за
моделиране на житейска ситуация за намиране на
сбор на три събираеми.

19

32 м

Решение: а) 32 + 15 = 47
Отговор 47 м.

б) от костенурката до таралежа?
15 м

б) 15 + 32 = 47
Отговор 47 м.

Като разместим местата на събираемите, сборът не се променя.
32 + 15 = 15 + 32
Разместително свойство на събирането
4. Сравни (>, =, <).
25 + 14 и 14 + 25

38 + 10 и 36 + 10

43 + 46 и 46 + 43

72 + 6 и 7 + 72

23 + 50 и 50 + 23

61 + 8 и 8 + 41

5. Пресметни кой колко сантиметра ще
измине от камъка до цветето.
Сравни.

12 см
33 см
29

стави от учениците на дъската, като с насочващи
въпроси стигнат да извода, че охлювите изминават
един и същи път, тъй като те пълзят по страните на
правоъгълник. Решението на учениците може да се
запише като равенство.
Часът може да завърши с решаване на зад. 2 от
учебна тетрадка № 1, урок 19, която е включена като
подготвителна задача за следващия урок (съдружително свойство).
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. Прилагане на разместителното свойство.
Задачата е подходяща за домашна работа.
Зад. 2. Подготвителна задача да следващия урок
(съдружително свойство). Учениците четат условието, анализират данните от текста, обсъждат решението. С помощта на учителя подреждат събираемите така, че да извършат по-лесно събирането на
трите събираеми. Записват решението.
Зад. 3. Учениците записват пропуснатото число,
като прилагат разместителното свойство.
Зад. 4. Затвърдяване на знанията за разместително свойство. Учениците трябва да свържат еднаквите сборове.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас, зад. 5 от учебника.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 20
СЪДРУЖИТЕЛНО
СВОЙСТВО
Вид на урока – нови знания.

20

Съдружително свойство
1. Пресметни.

17

+

10

+

2

?

50

+

13

+

6

?

4

+

22

+

60

?

23

+

3

+

40

?

2. Милен и Петьо искат да пресметнат колко са количките.

Дидактическа цел на урока: Да се формират у
учениците знания за познаване на съдружителното
свойство на събирането и за ролята на скобите.
Задачи
1. Да се запознаят със съдружителното свойство
на събирането и с групиране на събираеми със скоби.
2. Да се формират умения за прилагане на съдружителното свойство.
3. Да се затвърдят знанията за събиране на двуцифрени числа без преминаване.
4. Да се формират знания за алгоритъм при решаване на числови изрази.
5. Да се затвърдят знанията на учениците за сбор
на три числа.
6. Да се затвърдят и усъвършенстват знанията за
рашаване на текстова задача за намиране на сбор на
три събираеми.
7. Да се затвърдят уменията на учениците за снемане на информация от таблица.
Методи на преподаване и учене – устно смятане, затвърдяване, сравняване, анализ.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка № 1.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. По преценка на учителя тази задача може
да се даде: а) за устно смятане – задачите се записват на дъската; б) учителят е записал четирите верни
отговора, а учениците пресмятат устно и откриват
правилния отговор; в) пресмятат устно и записват
отговорите в тетрадката за работа в клас.
Зад. 2. представя новите знания. Обсъжда се с
учениците как са записали решението на задачата
двете момчета. Вниманието се насочва към числата,
които показват броя на различните по цвят колички, мястото на всяко от събираемите и на получения
резултат. Добре е учениците сами да достигнат до
изказване на правилото.
Учителят въвежда понятието съдружително свойство на събирането и значението на скобите.
Зад. 3. представя алгоритъма за решаване на
числовите изрази със скоби и различните начини за
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Милен: 4 + 3 + 6 = 13

Петьо: 3 + 6 + 4 = 13

При събиране на три числа можем да групираме събираемите
по различен начин. Групирането се означава със скоби ( ).
Действието в скобите се извършва първо.
(4 + 3) + 6 = 4 + (3 + 6)
Съдружително свойство на събирането
3. Постави скоби и пресметни по два начина.
14 + 23 + 10
14 + 23 + 10 =
= (14 + 23) + 10 =
= 37 + 10 =
= 47
4. Пресметни.

13 + 34 + 51
+

14
23
37

(28 – 12) + 10

+

37
10
47

30 + 8 + 45

14 + 23 + 10 =
= 14 + (23 + 10) =
= 14 + 33 =
= 47
13 + (67 – 45)

+

23
10
33

+

14
33
47

78 – ( 36 + 12 )

5. Триъгълник има страни 23 дм, 11 дм, 15 дм. Намери сбора от дължините им.
30

групиране на събираемите. Вторият пример се решава колективно, а третият може да се даде за самостоятелна работа.
Зад. 4. Числови изрази със скоби. Първите два
примера е добре да се решат на дъската – колективно, а третият – самостоятелно в тетрадката за работа
в клас.
Зад. 5. Намиране на обиколка на разностранен
триъгълник. Поставя се условие задачата да се
реши, като се използват скоби. Задачата е подходяща
за домашна работа.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. е подходяща за домашна работа.
Зад. 2. е подходяща за групова работа.
Учениците изчисляват общия брой точки на всяко
дете, участвало в състезанието, и записват имената
на децата, според мястото им в класирането.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 2.
– учебник
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 21
УПРАЖНЕНИЕ

Упражнение
1. Пресметни.

Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят
знанията и да се формират умения за прилагане на
разместителното и съдружителното свойство в различни видове задачи.
Задачи
1. Да се затвърдят знанията за разместителното
и съдружителното свойство на събирането и за групиране на събираеми със скоби за по-лесно смятане.
2. Да се затвърдят и разширят знанията на учениците за сбор на три числа.
3. Да се затвърдят знанията за събиране на двуцифрени числа без преминаване.
4. Да се формират знания за алгоритъм при решаване на числови изрази.
5. Да се формират умения за прилагане на разместителното и съдружителното свойство.
6. Да се затвърдят знанията за решаване на текстова задача за намиране на сбор на три събираеми.
Методи на преподаване и учене – устно смятане, затвърдяване, сравняване, анализ.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка № 1.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Устно смятане. Може да се повторят вариантите от предишния урок: а) за устно смятане –
задачите се записват на дъската; б) учителят записва
четирите верни отговора, учениците пресмятат устно и откриват правилния отговор; в) пресмятат устно
и записват отговорите в тетрадката за работа в клас.
Зад. 2 и зад. 3 Съставяне на числови изрази със
скоби. Задачите могат да се дадат и като математическа диктовка.
Зад. 4. е предвидена за колективна работа. Вниманието на учениците се насочва към групиране на
числата така, че да се извърши по-лесно пресмятането.
Зад. 5. Затвърдяване на алгоритъма при решаване на числови изрази. Задачата е предвидена за самостоятелна работа. Примерите могат да се разделят
на две или на три групи.
Зад. 6. Прилагане на разместителното и съдружителното свойство с цел по-лесно пресмятане на
сбора. Решеният пример в учебника се представя
на учениците на дъската. Колективно с демонстра-
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13 + 32 + 20

31 + 12 + 23

30 + 15 + 21

24 + 10 + 35

14 + 42 + 23

42 + 13 + 24

2. Към числото 9 прибави разликата на числата 47 и 17.
3. Разликата на числата 56 и 14 събери с 25.
4. Колко лева е покупката на Мая? Колко лева е покупката на Деа?
Запиши, като използваш свойствата на събирането.
Лесно се смята,
понеже
12 + 8 е 20.

23 лв.
26 лв.
14 лв.

8 лв.

6 лв.

12 лв.
5. Пресметни.

(38 – 13) + 42
100 – (76 – 36)

25 + (20 – 16)
69 – (11 + 7)

6. Размести събираемите и постави скоби,
за да пресметнеш лесно.
6 + 25 + 4

5 + 7 + 15 + 3

12 + 9 + 1 + 8

78 – (22 + 34)
(26 + 41) – 15
6 + 25 + 4 =
= (6 + 4) + 25 =
= 10 + 25 = 35

7. Колко метра е пътят на зайчето до морковите?
11 м

7м

21 м
31

ция на дъската се решава и вторият пример. Третият
може да се даде за самостоятелна работа.
Зад. 7 за по-бързо справящите се ученици.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Задачите от учебната тетрадка са подходящи за
домашна работа.
Зад. 1. Решаване на числови изрази със скоби –
затвърдяване на алгоритъма за решаване.
Зад. 2. Сравняване на разлика с число; сравняване на сбор и разлика.
Зад. 3. Затвърдяване на събиране и изваждане до
100 без преминаване.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас и зад. 7 от учебника.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 22
УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят
знанията и да се формират умения за прилагане на
разместителното и съдружителното свойство в различни видове задачи.
Задачи
1. Да се затвърдят знанията за разместителното
и съдружителното свойство на събирането и за групиране на събираеми със скоби за по-лесно смятане.
2. Да се затвърдят знанията на учениците за сбор
на три числа.
3. Да се затвърдят знанията за събиране на двуцифрени числа без преминаване.
4. Да се затвърдят знанията за решаване на числови изрази.
5. Да се усъвършенстват уменията за прилагане
на разместително и съдружително свойство.
6. Да се затвърдят знанията за рашаване на текстова задача за намиране на сбор на три събираеми.
Методи на преподаване и учене – устно смятане, затвърдяване, сравняване, анализ.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка № 1.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Устно смятане с прилагане на разместителното и съдружителното свойство.
Зад. 2. Числови изрази със скоби. Първите два
примера може да бъдат решени на дъската, а останалите – за самостоятелна работа.
Зад. 3. Текстова задача за намирана на сбор на
три числа. При решението трябва да се използват
разместителното и съждужителното свойство. След
анализ на текста, учениците моделират и записват
рашението на задачата.
Зад. 4. Преди да се започне работа по задача 4
вниманието на учениците се насочва към примера
от квадратната мрежа. Припомня се отново алгоритъмът за решаване. Задачата е предвидена за самостоятелна работа.
Зад. 5. Учениците намират сбора от дължините на
страните на триъгълниците. Задачата има пропедевтична цел.
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Упражнение

1. Пресметни устно, като използваш разместителното
и съдружителното свойство.
7 + 20 + 13
80 +11 + 9
15 + 40 + 5
36 + 12 + 8
14 + 6 + 50
18 + 65 + 2
2. Пресметни.
(20 – 18) + 30
(46 + 20) – 10

14 + (17 + 3)
52 – (6 + 14)

68 – (11 + 24)
54 + (19 + 1)

3. Бабата на Маги купила 3 вида зеленчуци, за да направи лютеница.
Купила и 3 вида плодове за сладко. Колко килограма са зеленчуците?
Колко килограма са плодовете?

15 кг

7 кг

5 кг

13 кг

16 кг

4 кг

4. Едното събираемо е 26, второто е 12, а третото е 8. Колко е сборът?
Приложи съдружителното свойство и реши задачата.
16 + 31 + 4 =

5. Приложи разместителното и съдружителното
свойство и намери сбора на числата.
43 + 17 + 3
11 + 9 + 18

= (16 + 4) + 31 =
= 20 + 31 =
= 51

15 + 76 + 5
14 + 28 + 6

6. Кой триъгълник е с най-голама обиколка и кой – с най-малка?
20 м

24 м
25 м

16 м

34 м
30 м

22 м

22 м
11 м

32

II. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Задачите са подходящи за домашна работа.
Зад. 1. Числови изрази със скоби.
Зад. 2. Учениците свързват с верния отговор. Задачата е предвидена за усъвършенстване на устното
смятане.
Зад. 3. Моделиране и сравняване.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 3.
– учебник.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 23
ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ.
ОБИКОЛКА
Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Да се формират
знания за намиране на обиколка на триъгълник, правоъгълник и квадрат.
Задачи
1. Да се формират знания за намиране на обиколка на триъгълник, правоъгълник и квадрат.
2. Да се затвърдят знанията и уменията за изказване и обосноваване на математическо правило.
3. Да се затвърдят и развият уменията за измерване на дължини на елементи от геометрични фигури
с чертожна линия.
4. Да се усъвършенстват уменията за аритметични действия с именувани числа.
5. Да се усъвършенстват умения за нанасяне на
данни в таблица.
Методи на преподаване и учене – затвърдяване, сравняване, анализ.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка № 1.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. С разпознаване на изучените геометрични
фигури се актуализират знанията и се подготвят учениците за новото знание.
Зад. 2. Въвежда учениците в новите знания. Пътят на охлюва описва триъгълник и този път представлява обиколка на триъгълник.
Зад. 3. Всеки ученик измерва дължините на страните на жълтия триъгълник, записва ги в тетрадката
и намира сбора от дължините. Желателно е да се начертае уголемен модел на дъската, записва се дължината на всяка страна. С насочващи въпроси и съпоставяне със зад. 1 учениците трябва да достигната
до извода, че сборът от дължините на страните на
фигурата се нарича обиколка.
Зад. 4. В тази задача е представена обиколка на
правоъгълник. Тук може да се направи съпоставка
между броя на събираемите и броя на страните в съответната геометрична фигура. Учениците записват
решението на задачата. Обосновават математическото правило как се намира обиколка на триъгълник,
правоъгълник и квадрат.

Геометрични фигури. Обиколка
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1. Назови геометричните фигури, които познаваш.

2. Колко сантиметра ще измине охлювът, ако тръгне
от гъбката, мине покрай цветето и шишарката
и отново отиде до гъбката.

20 см

Решение
23 см + 11 см + 20 см = 54 см. Охлювът ще измине 54 см.

11 см

23 см

3. Измери и запиши в тетрадката си дължините на страните
на триъгълника. Намери сбора от тези дължини.
Решение Страните на триъгълника са 5 см, 4 см и 6 см.
Сборът е 5 см + 4 см + 6 см = 15 см.
Казваме, че обиколката на триъгълника е 15 см.
Когато геометричната фигура е съставена от отсечки, можем да
ги измерим и да намерим обиколката на фигурата.
4. Измери и запиши в тетрадката си дължините на страните на правоъгълника.
Намери обиколката на правоъгълника.
Решение. Дължината на правоъгълника е 4 см,
а широчината му – 3 см.
Сборът е 4 см + 3 см + 4 см + 3 см = 14 см.
Обиколката на правоъгълника е 14 см.
Обиколка на триъгълник, правоъгълник
и квадрат намираме, като съберем
дължините на страните им.
5. Измери страната на квадрата и намери обиколката му.
6. Намери обиколката на правоъгълник със страни:
а) 8 м и 12 м
б) 21 см и 13 см.
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Зад. 5. В задачата е представена обиколка на квадрат.
Зад. 6. Задача за намиране обиколка на правоъгълник. Може да се даде за самостоятелна работа.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Задачите са подходящи за домашна работа.
Зад. 1. Измерване, нанасяне на данни в таблица,
намиране на обиколка на триъгълник. Учениците измерват и записват дължината на всяка страна и намират обиколката. Попълването на данните за другите
два триъгълника може да се даде за домашно.
Зад. 2. Измерване и намиране на обиколка на квадрат и правоъгълник.
Зад. 3. Намиране на обиколка на равностранен
триъгълник. Тук се прави аналогия с квадрат.
Задача 2 също е подходяща за домашна работа.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
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Урок 24
УПРАЖНЕНИЕ

24

Упражнение

1. Измери страните на фигурите. Намери обиколките им.

Вид на урока – упражнение.
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят
знанията за намиране на обиколка на триъгълник,
правоъгълник и квадрат.

2. Коя от фигурите има най-малка обиколка?

Задачи
1. Да се затвърдят знанията за намиране на обиколка на триъгълник, правоъгълник и квадрат.
2. Да се усъвършенстват уменията на учениците
за измерване на дължини на страни на геометрични
фигури с чертожна линийка в сантиметри.
3. Да се усъвършенстват уменията за аритметични действия с именувани числа.
4. Да се затвърдят знанията за решаване на текстова задача за намиране на сбор на три събираеми.
5. Да се усъвършенства умението за сравняване
стойностите в изрази с именувани числа.

3. Намери обиколката на триъгълник със страни:
а) 14 см, 15 см, 6 см;
б) 10 м, 30 м, 30 м;

Методи на преподаване и учене – устно смятане, затвърдяване, сравняване, анализ.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка № 1, чертожна линия.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Измерване на дължини с чертожна линийка на страни на геометрични фигури; намиране на
обиколки на триъгълници.
Зад. 2. Задачата е предвидена за самостоятелна
работа. Намиране обиколките на фигурите и сравняване.
Зад. 3. Намиране на обиколка на триъгълник по
дадени дължини на страните. Учениците могат да работят по групи.
Зад. 4. Желателно е при намирането на обиколката на правоъгълника да се обсъди решението. Намирането на обиколката на триъгълника може да се
даде за самостоятелна работа.
Зад. 5. Намиране на обиколката на двете фигури
да се коментира. Обиколката е сборът от дължините
на външните отсечки.
Зад. 6. Решението на задачата може да се коментира. Да се насочи вниманието на учениците към
дължината на отсечката, показваща дължината на
вратата.

56

5 дм

8 дм
5 дм

6 дм

4. Коя фигура има по-голяма
обиколка?

4 дм

4 дм
4 дм

в) 13 дм, 13 дм, 13 дм.
5. Измери страните и намери
обиколката на фигурата.

5м

12 м
14 м

10 м

7м

6. Колко метра мрежа е необходимо да купи чичо Петър,
за да огради зеленчуковата си градинка, като остави
място за врата?

24 м

7. Чичо Петър дал 54 лв. за оградата, 32 лв. за вратата
и 10 лв. за брава. Колко лива е похарчил?
20 м

2м
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II. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Задачите са подходящи за домашна работа.
Зад. 1. Измерване на дължини; намиране на обиколка на триъгълник.
Зад. 2. Сравняване на обиколки.
Зад. 3. Намиране на число „с … по-малко“ от друго.
Зад. 4. Сравняване на именувани числа.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: зад. 7. от
учебника, сборник „Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 3.
от учебника.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 25
ИЗВАЖДАНЕ НА
ДВУЦИФРЕНИ ЧИСЛА
БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ

Изваждане на двуцифрени числа без преминаване
1. Пресметни.

60 – 20

50 – 30

70 – 40

30 – 10

17 – 4

9–4

18 – 7

16 – 3

2. Мария имала 56 картички. Подарила 24 от тях. Колко картички
са Ӝ останали?
Решение. 56 – 24 = ?

Вид на урока – нови знания

–

Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, анализ.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка № 1.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. С устното смятане се цели да се подготвят
учениците за новите знания.
Зад. 2. Текстова задача за намиране на разлика на
две числа – представяне на новите знания.
Да се обърне внимание на учениците за правилното подреждане на числата при вертикален запис и
на правилото за изваждане на двуцифрено от двуцифрено число. Насочва се вниманието на учениците
към извършване на проверка с действие събиране.
Зад. 3. Намиране на разлика на две числа и извършване на проверка с действие събиране. Задачата е подходяща за самостоятелна работа.
Зад. 4. представя двата начина за устно пресмятане на разлика на две двуцифрени числа без преминаване. Желателно е двата примера да бъдат демонстрирани на дъската и да се обсъдят колективно.
Зад. 5. е предвидена за устно смятане. Учениците
могат да запишат в тетрадките само вярно решените
примери.
Зад. 6. Текстовата задача е предвидена за колективно обсъждане. При анализа на текста се коментира наличието на два въпроса. Вниманието на уче-

дес. ед.

56 = 5 дес. + 6 ед.

–

24 = 2 дес. + 4 ед.
32 = 3 дес. + 2 ед.

Дидактическа цел на урока: Да се формират знания и умения за изваждане до 100 без преминаване.
Задачи:
1. Да се актуализират знанията за изваждане на
числата 20, 30, 40, …100.
2. Да се актуализират знанията на учениците за
числата като сбор от единици и десетици.
3. Да се формират умения за обосноваване на математическо правило и алгоритъм за изваждане на
числата до 100 без преминаване.
4. Да се усъвършенствуват уменията за проверка
на резултат от изваждане чрез използване на връзката между събирането и изваждането.
5. Да се усъвършенстват уменията за откриване
на зависимост между числата в числова редица и
продължаване на редицата.
6. Да се усъвършенстват уменията за решаване на
текстови задачи с намиране на число с няколко единици по-малко или по-голямо от друго число.

25

5
2
3

6
4
2

Отг. 32 картички.

Записва се:
56
–
24

Проверка:
32
+
24

32

56

Двуцифрени числа изваждаме, като първо
извадим единиците, а после – десетиците.

3. Намери разликата и направи проверка.
78 – 46

36 – 30

57 – 17

94 – 62

58 – 6

88 – 53

62 – 12

39 – 8

4. Пресметни устно.

49 – 28

29 – 13

Аз смятам така:
40 – 20 е 20,
а 9 – 8 е 1.
Получавам 21.

–

65 – 32

46

Пр. 32
+
46

32

78

78

Аз изваждам така:
49 – 20 е 29 и
29 – 8 е 21.

5. Провери вярно ли са пресметнати разликите.
–

57
4
17

–

39
16
23

–

69
5
14

–

49
29
20

–

85
60
15

–

98
7
91

6. 47 третокласници и с 6 по-малко второкласници от едно училище
посетили Рилския манастир.
а) Колко са учениците от втори клас?
б) Колко са учениците общо?
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ниците се насочва към логическата последователност
на въпросите, към намиране на резултата и използването на първия отговор като компонент от съставянето на модела на решение на втората подточка. Урокът може да завърши със зад. 6 от учебната тетрадка.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Задачите от 1 до 5 са подходящи за домашна
работа.
Зад. 1. Затвърдяване на изваждане на двуцифрено
от двуцифрено число без преминаване.
Зад. 2. Намиране на разлика и проверка със събиране.
Зад. 3. Намиране на разлика с помощта на компонентите от действие изваждане.
Зад. 4. и 5. Затвърдяване на знанията за решаване
на текстови задачи с отношение между числа „с...повече“, „с ….. по-малко“.
Зад. 6. Откриване на зависимост между числата в
числова редица и продължаване на редицата. В зависимост от нивото на знания на учениците, задачата
може да бъде предоставена за самостоятелна или за
колективна работа.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 4 и
5. от учебника.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 26
УПРАЖНЕНИЕ

26

Упражнение
37

1. Пресметни устно.

29

49

Вид на урока – упражнение.
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
усъвършенстват уменията на учениците за изваждане до 100 без преминаване.
Задачи
1. Да се затвърдят и автоматизират уменията за
изваждане до 100 без преминаване, като се прави
проверка със събиране;
2. Да се усъвършенства умението за решаване на
текстови задачи за намиране на число с няколко единици по-малко от друго число.
3. Да се усъвършенства умението за решаване на
текстови задачи от изваждане.
4. Да се усъвършенстват уменията за сравняване
на стойностите на числови изрази.
5. Да се затвърдят понятията умаляемо, умалител,
разлика.
6. Да се затвърдят знанията за намиране на обиколка на триъгълник.
Методи на преподаване и учене – устно смятане, сравняване, затвърдяване, анализ.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка № 1, цветни моливи
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Устно смятане. Автоматизиране на
действие изваждане до 100 без преминаване.
Зад. 2. Затвърдяване на действие изваждане. По
преценка на учителя може да се направи проверка на
всеки от примерите. Учениците може да бъдат разделени по групи. Задачата е предвидена за самостоятелна работа.
Зад. 3. Сравняване на разлика с число и сравняване на разлики. Задачата е предвидена за работа по
групи. Задачите се разделят на две групи по редове.
Фронтална проверка. Урокът може да продължи със
зад. 6.
Зад. 4. Затвърдяване на знанията за решаване
на текстови задачи с отношение между числа „с …
по-малко“.
Зад. 5. Намиране на сбор на две числа.
Зад. 4 и 5 са предвидени за самостоятелна работа
с фронтална проверка.
Зад. 6. е предвидена за колективно обсъждане.
При анализа на текста се коментира наличието на
два въпроса. Вниманието на учениците се насочва
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–4

58
2. Пресметни.
39
–
17

85
15

46

– 20

78

27
–

38

53

94
–

36
22

–

– 12

55
93

48

–

32

64
52

–

77
53

3. Запиши в тетрадката си и сравни (>, =, <).
46 – 26 и 20

37 – 12 и 24

36 – 16 и 36 – 12

98 – 13 и 86

57 – 16 и 41

58 – 10 и 68 – 10

4. Нели тежи 37 кг, а братчето Ӝ тежи с 13 кг по-малко.
Колко килограма е братчето на Нели?
5. Петя имаше 28 лв. Купи продукти за 16 лв.
Колко лева са Ӝ останали?
6. Петя имаше 28 лв. Купи книга за 9 лв. и албум за 7 лв.
а) Колко лева е похарчила Петя?
б) Колко лева са Ӝ останали?
7. Дължината на баскетболно игрище е 23 м, а широчината е с 13 м
по-малка. Намери:
а) колко метра е широчината
б) колко метра е обиколката на игрището.
8. Запиши израз и пресметни колко
килограма тежи малкият носорог.

24 кг

55 кг 30 кг
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към логическата последователност на въпросите и
намиране на резултата.
Зад. 7. също е предвидена за колективно обсъждане. Анализът на текста се извършва, както при
предходната задача. Вниманието на учениците се
насочва към логическата последователност на въпросите. Резултатът от първото решение се използва
като компонент от съставянето на модела за решение
на втората подточка.
Зад. 8 Намиране на липсващ компонент по интуитивен начин.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Задачите са подходящи за домашна работа.
Зад. 1. Учениците пресмятат и свързват с правилния отговор. В задачата са използвани компонентите
при действие изваждане.
Зад. 2. Решаване на числови изрази.
Зад. 3. Учениците пресмятат обиколката на триъгълниците и оцветяват по указания.
За ученици със затруднения: Индивидуална работа и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: зад. 8, Сборник „Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 2,
3. от учебника.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 27
НЕИЗВЕСТНО СЪБИРАЕМО
Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Да се формират
знания за намиране на неизвестно събираемо.
Задачи
1. Да се формират знания за намиране на неизвестно събираемо и за извършване на проверка.
2. Да се актуализират знанията за намиране на
сбор и за откриване на липсващ компонент по интуитивен начин.
3. Да се актуализират и разширят знанията за зависимостите между компонентите и за резултата при
събиране и изваждане.
4. Да се формират знания за алгоритъм при намиране на неизвестно събираемо.
5. Да се формират знания и умения за решаване
на текстови задачи чрез въвеждане на неизвестен
компонент.
Методи на преподаване и учене – устно смятане, затвърдяване, сравняване, анализ.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка № 1.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задачата е предвидена за устно смятане.
Учениците откриват сбора и по интуитивен начин
откриват неизвестното събираемо.
Зад. 2. В трите примера е представена взаимовръзката между компонентите при действие събиране и изваждане. Прави се анализ. Задачата е предвидена за подготовка на новите знания.
Зад. 3. представя новите знания. След прочита на
текста учителят моделира задачата. Акцентира се
върху новия символ, който замества неизвестното
число. Важна опора при решението на задачата са
примерите от 2 задача. Учениците изказват правилото. Показва се алгоритъмът за намиране на неизвестно число. Прави се проверка с действие събиране.
Зад. 4. е предвидена за колективна работа. Примерите се решават на дъската, като се прави коментар.
По преценка на учителя последните задачи могат да
се дадат и за самостоятелна работа.
Зад. 5. и 6. Необходимо е да се направи анализ
и модел за решението на задачата. Учениците сами
намират резултата и правят проверка.

Неизвестно събираемо

?+21=68

27

1. Кои числа са скрити?

Събираемо

8

Събираемо

7

Сбор

13

9

35

30

5

6

12
20

7

17

50

49

67

17

2. Кои числа трябва да се запишат на мястото на въпросителния знак?
8 + 9 = 17

42 + 7 = 49

35 + 21 = 56

17 – 8 = 9
17 – 9 = ?

49 – 7 = ?
49 – 42 = ?

56 – 21 = ?
56 – 35 = ?

Ако от сбора извадим
едното събираемо,
получаваме другото.

3. Гошо намислил едно число, прибавил към него 21 и получил 68.
Кое число е намислил?
Решение. Трябва да намерим пропуснатото число
+ 21 = 68.
в сбора
? + 21 = 68
Неизвестното събираемо означаваме с ? .

? = 68 – 21
Отг. ? = 47

–

68
21
47

Пр.

+

47
21
68

Неизвестно събираемо намираме, като от сбора
извадим известното (другото) събираемо.
4. Намери неизвестните събираеми и направи проверка.

? + 17 = 39

36 + ? = 99

? + 32 = 76

30 + ? = 75

? + 42 = 48

15 + ? = 65

5. Ерик имал колекция от 65 колички. За Коледа му
подарили още няколко колички и колекцията му станала
от 69 колички. Колко колички са подарили на Ерик?

?

85 см

60 см

? + 17 = 39
? = 39 – 17
? = 22

Пр. 22
+
17
39

6. Дължината на цялото влакче е 85 см. Колко
е дълъг локомотивът, ако общата дължина
на двата вагона е 60 см?
37

При зад. 6 учениците съпоставят текста с чертежа към задачата.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Задачите са подходящи за домашна работа.
Зад. 1. Целта на задачата е затвърдяване на събиране и изваждане до 100 без преминаване.
Зад. 2. Затвърдяване на новите знания.
Зад. 3. и 4. Затвърдяване на знанията за решаване
на текстови задачи с отношение между числа „с...повече“ , „с …. по-малко“.
Зад. 5. Намиране на неизвестно събираемо, като
се прилагат новите знания. Задачата може да се даде
като допълнителна за бързо работещите ученици.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: зад. 5. от
учебната тетрадка, Сборник „Пъстра математика“ –
2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: Зад. 5.
от учебника.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 28
УПРАЖНЕНИЕ

28

Упражнение

1. Намери неизвестните събираеми. Открий ги в геометричните фигури.

Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят знанията за намиране на неизвестно събираемо.
Задачи
1. Да се затвърдят знанията за намиране на
неизвестно събираемо.
2. Да се усъвършенстват и разширят знанията
за решаване на текстови задачи чрез въвеждане
на неизвестен компонент.
3. Да се затвърдят и усъвършенстват знанията за намиране на обиколка на геометрични фигури.

Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника

Зад. 1. Устно смятане за усъвършенстване на
уменията за намиране на неизвестно събираемо.
Задачата може да бъде записана на дъската, учениците да свързват и да коментират как са получили
верният отговор.
Зад. 2. Намиране на неизвестно събираемо. Разработва се самостоятелно от учениците в тетрадката.
Ако е необходимо, се коментират правилата за намиране на неизвестно събираемо. Фронтална проверка.
Зад. 3. Задача за намиране на обиколка на равнобедрен триъгълник. Подходяща за самостоятелна
работа. Фронтална проверка.
Зад. 4. и 5. могат да се представят като математическа диктовка. Учениците решават самостоятелно,
прави се фронтална проверка.
Зад. 6. Текстова задача за намиране на неизвестно събираемо. Чете се условието на задачата, анализира се текстът и се моделира, като се записва с
неизвестно число. Самостоятелно решение с фронтална проверка.
Зад.7. Намиране на обиколката на правоъгълници с различни дължини и широчини и сравняване на
резултата. Задачата може за бъде разделена на две
групи.
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? + 14 = 35

40 + ? = 87

? + 34 = 68

? + 21 = 45

60 + ? = 100

? + 50 = 80

30 + ? = 76

40

34

47

24

21

20

30

46

2. Намери неизвестните събираеми и направи проверка.

? + 36 = 59

4 + ? = 78

? + 13 = 46

? + 35 = 65

? + 50 = 73

19 + ? = 89

? + 30 = 84

? + 41 = 76

3. Намери обиколката на триъгълник със страни 16 см, 14 см и 6 см.
4. Едното събираемо е 32, а сборът е 69. Кое е другото събираемо?
5. Намислих едно число. Прибавих към него 31 и получих 98.
Кое число съм намислил?
6. Ангел купил книга и химикалка за 14 лв. Книгата струва 9 лв.
Колко лева струва химикалката?
Реши задачата с неизвестно събираемо.
7. Кой ще извърви по-малко път, охлювчето или калинката?

20 см

Методи на преподаване и учене – устно
смятане, затвърдяване, сравняване, анализ.
Учебно-методически ресурси – учебник,
учебна тетрадка № 1.

36 + ? = 56

10 см

32 см
24 см
8. Запиши още три числа в редицата. 98, 87, 76...
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Зад. 8. Откриване на зависимост между числата в числова редица и продължаване на редицата. Обсъжда се зависимостта между числата.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. Верижка – при правилно решение на верижката, учениците ще разберат колко тежи новородено слонче (около 48 кг).
Зад. 2. Намиране на неизвестно събираемо.
Зад. 3. и 4. Текстови задачи за намиране на неизвестно събираемо.
Зад. 5. и Зад. 6. Намиране на обиколка на геометрични фигури.
Задачите са подходящи и за домашна работа.
За ученици със затруднения: индивидуална работа и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 29
ТЕКСТОВА ЗАДАЧА
Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Да се формират знания и умения за съкратен запис на текстови задачи.
Задачи:
1. Да се формират знания и умения за съкратен запис на текстови задачи.
2. Да се усъвършенстват уменията на учениците за
четене с разбиране и анализ на текстови задачи.
3. Да се затвърдят и усъвършенстват уменията за
решаване на текстови задачи за намиране на сбор.
4. Да се усвоят умения за решаване на текстови задачи за намиране на разлика.
5. Да се усвоят умения за решаване на текстови задачи от сравняване по разлики.
6. Да се усвоят умения за решаване на текстови задачи за намиране на число с няколко единици по-малко
от друго число.
7. Да се усвоят умения в решаване на текстови задачи за намиране на число с няколко единици по-голямо
от друго число.
Методи за преподаване и учене – анализ, извод.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка №1.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Елементарна текстова задача за намиране на
сбор на две числа. След прочитане на текста се прави
анализ на съдържанието с познатите въпроси „Какво е
дадено...?“, „Какво се търси..?“ и „Как ще намерим...?
Учениците разглеждат съкратения запис и съпоставят
с текста.
Зад. 2. Намиране на разлика на две числа.
Четене, анализ и сравняване. Учениците правят
сравнение между краткия запис и текста на задачата.
Анализ: „Как ще намерим колко метра плат са останали за панталоните?“ Преписват краткото условие и
решават задачата.
Зад. 3. Текстова задача за намиране на число с няколко единици повече от друго число. Анализ: „Как ще
намерим колко сантиметра е обиколката на правоъгълника?“ Преписват краткото условие и решават задачата.
Зад.4. Текстова задача за намиране на число с няколко единици по-малко от друго число. Анализ: Какво
ще запишем в краткото условие?“ , Какво е дадено в
условието“, „Какво се търси?“, „Как ще намерим на
колко години е майката на Таня?“. Учениците записват
краткото условие и решават задачата.

Текстова задача

29

1. За ученически стол купили 32 кг зеленчуци и 25 кг плодове.
Колко килограма общо са купили?
Задачата става
по-лесна, ако
запишем условието кратко.
Зеленчуци – 32 кг
Плодове – 25 кг

Колко
килограма
общо?

Решение:
32 + 25 = 57
Отг. 57 кг общо са купили.

2. Шивашка фирма купила 98 м плат за поли и панталони. Изразходвали
40 м за ушиването на полите. Колко метра плат са останали за панталоните?
Препиши в тетрадката си краткото условие и реши задачата.
Общо – 98 м плат
За поли – 40 м

Колко метра останали
за панталоните?

3. Обиколката на триъгълник е 30 см, а обиколката на правоъгълник е
с 16 см повече. Колко сантиметра е обиколката на правоъгълника?
Препиши в тетрадката си краткото условие и реши задачата.
Обиколката на
Обиколката на

e 30 см
е с 16 см повече

Колко сантиметра
е обиколката
на правоъгълника?

4. Бащата на Таня е на 38 години, а майка Ӝ е с 5 години по-млада. На колко
години е майката на Таня? Запиши кратко условието и реши задачата.
5. Антон има колекция от 20 колички, а Мартин има 9 колички. С колко количките
на Мартин са по-малко от количките на Антон? Запиши кратко условието
и реши задачата.

39

Зад. 5. Сравняване по разлики. Прави се анализ на
задачата. Записва се краткото условие – какво е дадено,
какво се търси и как ще решим задачата. Важно е учениците да си припомнят, че при този вид задачи могат към
едно условие да бъдат зададени два въпроса. Решенията
и при двата случая се записват с еднакъв числов израз,
но именуването на получения резултат е различно.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. Задача за намиране сбор на две числа. Подходяща е за домашна работа.
Зад. 2. Текстова задача за намиране на число с няколко единици повече от друго число. Прави се анализ
на задачата, съкратен запис и решение.
Зад. 3. Текстова задача за намиране на число с няколко единици по-малко от друго число. Прави се анализ на задачата. Обсъжда се как да се запише съкратеният запис. Тази задача може да се даде за домашна
работа.
Зад. 4. Кое е пропуснатото число.
В часа може да се реши първата колона с примери,
а другите да се дадат за домашна работа.
За ученици със затруднения: тетрадка №3 и
е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник „Пъстра математика“ – 2. клас.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 30
СЪСТАВНА ТЕКСТОВА
ЗАДАЧА
Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Да се формират
знания и умения за решаване на съставна текстова
задача.
Задачи
1. Да се формират знания и умения за решаване
на съставна текстова задача, като се отговаря последователно на двата въпроса.
2. Да се актуализират знанията за решаване на
различни видове текстови задачи.
3. Да се затвърдят и разширят знанията за съкратен запис на текстова задача.

30

1. Мария има колекция
от 32 салфетки с цветя и 26
салфетки с животни. Колко
салфетки общо има Мария?

32 салфетки с цветя
26 салфетки с животни

2. Мария има общо 58 салфетки.
Подарила на приятелката си
7 салфетки. Колко салфетки
са останали на Мария?

58 салфетки общо
7 салфетки подарила

Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. и зад. 2. са елементарни текстови задачи,
за подготовка към новите знания.
Прави се анализ и връзка между данните от двете
задачи.
Зад. 3. Съставна текстова задача, която е комбинация от първите две. След прочита на текста се прави сравняване между зад. 3 и зад. 1 и 2. Вниманието
на учениците се насочва към общото и различното
между тях. Сравнява се решението на задачата с решенията на зад. 1 и 2.
Зад. 4. Съставна текстова задача. Прави се анализ
и съкратен запис. Коментира се последователността
при решението на задачата, като се проследява упътването към задачата.
Зад. 5. Прочит, анализ на съкратения запис и решението на задачата.
Зад. 6. След прочита и анализа на задачата, се обсъжда съкратеният запис и се записва в работната
тетрадка. След това се коментира решението на задачата и учениците го записват в учебните тетрадки.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. Съставна текстова задача. След прочита
и анализа на задачата се коментира последователността при намиране на отговора. При съкратения
запис може да се запише и допълнителен въпрос по
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Колко салфетки
общо има Мария?

Реши задачата.
Колко салфетки са
останали на Мария?

Реши задачата.

3. Мария имала колекция от 32 салфетки с цветя и 26 салфетки с животни.
Подарила на приятелката
Мария имала
си 7 салфетки. Колко
32 салфетки с цветя
Колко салфетки са
салфетки са останали
26 салфетки с животни
останали на Мария?
на Мария?
7 салфетки подарила
Първо трябва
Решение: 32 + 26 = 58 (салфетки общо)
да намеря
58 – 7 = 51 (салфетки Ӝ останали)
колко
салфетки общо
има Мария.
Първо намираме колко задачи
е решил първия и втория ден.
4. Мартин трябва да реши
След това от общия брой
за 3 дни 36 задачи.
задачи изваждаме броя на вече
Първия ден решил 12 задачи,
решените задачи и намираме
втория ден – 14 задачи.
колко остават за третия ден.
Колко задачи е решил?
Колко задачи остават на Мартин да реши третия ден?
5. Галя имала 38 лв. Купила си шалче за 15 лв. и шапка за 12 лв. Колко лева е
похарчила? Колко лева са Ӝ останали?
Общо: 38 лв.
шал – 14 лв.
шапка – 12 лв.

Методи на преподаване и учене – анализ, извод.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка № 1.

Съставна текстова задача

Колко лева
е похарчила?
Колко лева
са Ӝ останали?

Решение:
15 лв. + 12 лв. = 27 лв. (похарчила)
38 лв. – 27 лв. = 11 лв. (Ӝ останали)

6. Момчетата от втори клас са 41, а момичетата – с 13 повече.
Колко са момичетата? Колко са всичките второкласници?
40

преценка на учителя. Решението на задачата може да
се даде за домашна работа.
Зад. 2. Подходяща за домашна работа, защото е
онагледена и има два въпроса, което подпомага учениците при решението на задачата.
Зад. 3. По преценка на учителя задачата също
може да бъде за домашна работа.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: cборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5.
от учебника.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 31
СЪСТАВЯНЕ НА ТЕКСТОВИ
ЗАДАЧИ

Съставяне на текстови задачи
1. Състави текстова задача
по картината.

2. Състави текстова задача
по картината.

10 лв.

Вид на урока – нови знания.
Дидактическа цел на урока: Учениците да усвоят
умения за съставяне на текстови задачи.
Задачи
1. Да усвоят умения за съставяне на текстови задачи по художествена картина.
2. Да усвоят умение за съставяне на текстови задачи по аналитична картина.
3. Да усвоят умение за съставяне на текстова задача
по числов израз – модел на решението ѝ.
4. Да усвоят умение за съставяне на текстова задача
по схематичен модел.
5. Да се усъвършенстват уменията на учениците за
решаване на елементарни и на съставни текстови задачи.
Методи на преподаване и учене – онагледяване,
анализ, моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка №1, учебна тетрадка №3 – модели на банкноти, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Съставяне на текстова задача по художествена картина – Пол Сезан „Натюрморт“. Пример: На
масата има 6 праскови и 3 круши. Колко плодове общо
има на масата? Може да се предложи задача за броя
на плодовете в чинията и на плодовете извън чинията.
Да се даде възможност на няколко ученици да изкажат
своите задачи. Една от предложените задачи се решава.
Зад. 2. Съставяне на текстова задача по аналтична
картина. Момичето има 50 лв. В зависимост от покупката се търси колко лева са ѝ останали или колко лева е
рестото, което са ѝ върнали. Може да се съставят елементарни текстови задачи или съставна текстова задача с две пресмятания. Да се даде възможност на повече
ученици да изкажат съставените от тях задачи. Може
да се предложи на учениците всеки да реши съставената от него текстова задача.
Зад. 3. Съставяне на текстова задача по картина и
числов израз – модел на решението ѝ. Задачата трябва
да е от вида намиране сбор на две числа.
Зад. 4. Съставяне на текстова задача по сюжетна
картина и числов израз, модел на решението. В задачата следва да се говори за брой ученици, които пътуват в
два автобуса. Задачата е от намиране сбор на две числа.
Зад. 5. Съставяне на текстова задача по числов израз – модел на решението ѝ.
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20 лв.
3. Състави текстова задача, която се решава така: 8 кг + 9 кг =

4. Състави текстова задача,
която се решава така:

24 + 23 =

5. Състави текстова задача,
която се решава така:
100 лв. – 70 лв. =

6. Съставете текстова задача.
10 см
6 см

? см

7 см
? см
41

Зад. 6. Съставяне на съставна текстова задача, съдържаща отношенията „с... повече“ и „с....по-малко“.
Може задачата да е за дължини на отсечки, но може
да е и за дължини на предмети. Въпросът на задачата
следва да е за дължината на третата отсечка (дължината на третия предмет).
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. Съставяне на текстова задача по художествена картина. Едгар Дега „Танцьорки в розово – преди
балета“ (1884 г.). Подходяща е за решаване в урока,
след задача 1.
Зад. 2. Съставяне на текстова задача по сюжетна
картина. Може да се използват изобразените обекти, а
може да се използва и само тематиката.
Зад. 3. Съставяне на текстова задача по числов израз
– модел на решението. Подходяща е за домашна работа.
Зад. 4. Съставяне на текстова задача по числов израз
– модел на решението. Подходяща е за домашна работа или за допълнителна работа за по-бързо работещите
ученици при решаване на зад. 2. или зад. 5. от учебника.
За ученици със затруднения: работа с материали от
учебна тетрадка №3 – модели на банкноти, и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник „Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 2 и
зад. 6. от учебника и зад. 2 от учебната тетрадка № 1.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 32
УПРАЖНЕНИЕ

32

Упражнение

1. Пресметни.

16

94

25

Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят
знанията и да се разширят умения за решаване задачи от събиране и извеждане до 100 без преминаване.
Задачи
1. Да се затвърдят знанията и да се разширят умения за решаване задачи от събиране и извеждане до
100 без преминаване.
2. Да се усъвършенстват уменията за устно смятане.
3. Да се затвърдят знанията за алгоритъм при решаване на числови изрази.
4. Да се затвърдят знанията на учениците за сбор
на три числа.
5. Да се затвърдят знанията за намиране на неизвестно събираемо.
6. Да се затвърдят знанията и уменията за съкратен запис и решаване на съставни текстови задачи.
7. Да се затвърдят уменията за съставяне на текстова задача по картина.
Методи на преподаване и учене – устно смятане, затвърдяване, сравняване, анализ.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка № 1, тетрадка за работа в клас.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Устно смятане – събиране и изваждане до
100 без преминаване.
Зад. 2. Затвърдяване на знанията за решаване на
числови изрази. Първите два примера може да се
решат на дъската, като се коментира решението, а
останалите – за самостоятелна работа.
Зад. 3. Неизвестно събираемо.
С два или три примера се актуализират знанията
на учениците за намиране на неизвестно събираемо.
Останалите примери мога да се решават самостоятелно с фронтална или индивидуална проверка.
Зад. 4. Съставна текстова задача. Анализ, съкратен запис и решение.
Зад. 5. Съставна текстова задача. Анализ, съкратен запис и решение.
Зад. 4 и 5 не са подходящи за самостоятелна работа.
Зад. 6. Съставяне на текстова задача по числов
израз – модел на решението ѝ. Задачата може да е от
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+21

54
37

78
71

51

−21

43

68

39

42
86

7
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2. Пресметни.
19 + (58 – 28)

36 – (94 – 84)

(72 – 42) + 28

(39 – 29) + 43

(46 + 50) – 62

80 – (67 – 7)

3. Намери неизвестното събираемо.
Събираемо

25

?

51

?

50

?

Събираемо

?

30

?

16

?

42

Сбор

68

74

97

46

83

70

4. Дължината на правоъгълник е 20 дм, а широчината
му е с 8 дм по-малка. Колко дециметра е
широчината? Намери обиколката на правоъгълника.

? дм
20 дм

5. В спортно състезание участвали
14 второкласници, с 6 повече –
третокласници
и 25 четвъртокласници.
Колко деца са участвали
в състезанието?

6. Състави по картинките текстови
задачи, които да се решават така:
а) 23 лв. + 15 лв.;

б) 46 кг – 26 кг.

Първо ще намеря колко
са третокласниците?
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покупко-продажба, за харчене на спестени пари, за
даване на пари на заем, за сравняване на цени и др.
Задачата е подходяща за работа по групи.
Часът може да завърши със зад. 4 от учебната тетрадка, като се коментира правилото за последователността на фигурите.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. Събиране и изваждане до 100 без преминаване.
Зад. 2. Числови изрази
Зад. 3. Намиране на неизвестно събираемо.
Задачите са подходящи за домашна работа.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5.
– учебник
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 33
ВЕЧЕ ЗНАМ!
Вид на урока – обобщение.
Дидактическа цел на урока: Обобщаване и систематизиране на знанията по глобалната тема: „Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване“.
Задачи:
1. Да се обобщат и систематизират знанията и
уменията за събиране и изваждане на числата до 100
без преминаване.
2. Да се обобщят и систематизират знанията и
уменията за прилагане на разместителното и съдружителното свойство в различни видове задачи.
3. Да се обобщят знанията за намиране на
неизвестно събираемои извършване на проверка.
4. Да се обобщят и систематизират знанията и
уменията за намиране на обиколка на геометрични
фигури.
5. Да се обобщят и систематизират знанията и
умения за съкратен запис на текстови задачи.
6. Да се обобщят и систематизират знанията и
уменията за решаване на съставна текстова задача.
Методи на преподаване и учене – систематизиране, обобщение, сравняване, анализ.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка № 2.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Обобщаване и систематизиране на знанията и уменията за събиране и изваждане на числата
до 100 без преминаване; затвърдяване на знанията за
компонентите при действие събиране и изваждане.
Зад. 2. Затвърдяване, обобщаване и систематизиране на знанията и уменията за прилагане на разместително и съдружително свойство за по-лесно пресмятане.
Зад. 3. Затвърдяват се и се обобщават знанията
и уменията на учениците за намиране на неизвестно събираемо. Необходимо е учителят да обобщи
алгоритъма за намиране на неизвестно събираемо
и извършване на проверка. Задачата е подходяща за
домашна работа.
Чрез решаване на примерите в зад. 4. се обобщават знанията за намиране на обиколка на геометрични фигури. Задачата е подходяща за домашна работа.
Зад. 5. и зад. 6. целят да се обобщят и системати-

Вече знам!
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1. Пресметни.
32 + 15

20 + 8

49 – 17

51 + 7

58 – 8

89 – 4

67 – 60

76 – 26

30 + 45

56 + 21

2. Използвай разместителното и съдружителното свойство и пресметни.
18 + 65 + 2

9 + 54 + 11

28 + 7 + 13

5 + 15 + 61

17 + 3 + 80

12 + 8 + 67

3. Намери неизвестното събираемо.
32 + ? = 68

41 + ? = 79

95 = 65 + ?

? + 57 = 87

? + 24 = 64

58 = ? + 14

4. Намери обиколките
на фигурите.

10 см

20 см
15 см

14 см
20 см

12 см

5. В математическо състезание участвали 30 момичета и с 12 повече момчета.
Колко са момчетата? Колко са всичките участници в състезанието?
Направи съкратен запис на задачата и я реши.
6. В сладкарница „Мечта“
доставили 28 торти.
До обяд продали 12 торти,
а следобед още 7.
Колко торти са останали?

7. Колко килограма тежи
малкият носорог?

50 кг
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зират знанията и уменията на учениците за решаване
на съставна текстова задача и съкратен запис на условие на задача.
Зад. 7 е подходяща за колективна работа. Насочващи въпроси към решението на задачата: Какво е
изобразено от лявата страна на везната? Какво е изобрадено в дясната страна на везната? Какво замества
теглилката от 50 кг? Прави се извод.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. е подходяща за устно смятане.
Зад. 2. Допълване до 68. В работното поле учениците могат да извършват пресмятането, като използват действие изваждане за намиране на неизвестното
число. По преценка на учителя примерите от тази
задача може да се решат и устно.
Зад. 3. Намиране на разлика чрез използване на
компонентите от действие изваждане.
Зад. 4. Обиколки на геометрични фигури.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 7.
от учебника.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 34
АЗ УСПЯХ

34

Аз успях!

1. Пресметни.

Вид на урока – упражнение под формата на състезание.
Дидактическа цел на урока: Да се получи обратна информация за знанията и уменията на учениците за събиране и изваждане до 100 без преминаване,
съдружително и разместително свойство, намиране
на неизвестно събираемо, съкратен запис на текстова задача, съставна текстова задача.
Задачи:
1. Да се проверят знанията и уменията за събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване.
2. Да се провери нивото на знанията и умения за
прилагане на разместителното и съдружителното
свойство в различни видове задачи.
3. Да се проверят знанията за намиране на
неизвестно събираемо и извършване на проверка.
4. Да се проверят знанията и уменията за намиране на обиколка на геометрични фигури.
5. Да се проверят знанията и уменията за съкратен запис на текстови задачи.
6. Да се проверят знанията и уменията за решаване на съставна текстова задача.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка № 1, цветни моливи.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Класът се разделя на две групи за изпълнението
на всички задачи от учебника и учебната тетрадка.
Зад. 1. Самостоятелно решаване на задачите за
събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване.
Зад. 2. Самостоятелно решаване на задачите – намиране на неизвестно събираемо.
Зад. 3. Всяка група решава по два числови изрази.
Зад. 4. трябва да се приложат разместително и
съдружително свойство.
Зад. 5 и зад. 6 намиране на обиколка на геометрични фигури (триъгълник и правоъгълник).
Зад. 7. Съставна текстова задача.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Задачите в учебната тетрадка са подходящи за
домашна работа или да се рашават от децата, които
бързо се справят със задачите от състезанието.
Зад. 1. Намиране на сбор и разлика.
Зад. 2. Числови изрази.
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1. Пресметни.

13 + 32

67 – 20

40 + 26

18 + 40

69 – 30

15 + 43

76 – 16

71 + 24

98 – 35

94 – 14

51 + 36

79 – 46

2. Намери неизвестното събираемо.

2. Намери неизвестното събираемо.

21 + ? = 64

17 + ? = 98

32 + ? = 68

13 + ? = 89

? + 7 = 59

? + 30 = 85

? + 6 = 79

? + 40 = 57

3. Пресметни.
(24 – 14) + 72
94 – (50 + 34)
4. Приложи разместителното
и съдружителното свойство
и реши задачите.

3. Пресметни.
(38 – 28) + 64
87 – (20 + 57)
4. Приложи разместителното
и съдружителното свойство
и реши задачите.

5 + 47 + 15

16 + 38 + 4

45 + 12 + 8

36 + 11 + 9

5. Намери обиколката на
правоъгълник с широчина 10 см
и дължина 14 см.

5. Намери обиколката на
триъгълник със страни 22 дм,
34 дм и 23 дм.

6. Намери обиколката на
триъгълник със страни 13 дм,
21 дм и 24 дм.

6. Намери обиколката на
правоъгълник с широчина 12 см
и дължина 20 см.

7. Милан си купил панталон за
46 лв. и риза, която била с 21 лв.
по-евтина. Колко лева е платил
за покупката?

7. Никола си купил яке за 76 лв.
и шапка, която била с 55 лв.
по-евтина. Колко лева е платил
за покупката?
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Зад. 3. Съставна текстова задача.
Зад. 4. Съставяне на текстова задача.
За ученици със затруднения: индивидуална работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 35
ВИДОВЕ ТРИЪГЪЛНИЦИ
Вид на урока – нови знания.
Дидактическа цел на урока: Учениците да се
запознаят с елементите на триъгълника и с видовете
триъгълници според страните.
Задачи
1. Да се запознаят с основните елементи на геометричната фигура триъгълник.
2. Да познават основните видове триъгълници
според страните – разностранен, равнобедрен, равностранен.
3. Да се изградят умения за определяне вида и за
намиране на обиколки на отделните видове триъгълници.
4. Да се усъвършенстват уменията за работа с
числови изрази, като се спазва редът на действията.
5. Да се развиват уменията за решаване на съставни текстови задачи.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, наблюдение, анализ, синтез,
сравнение.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №1, учебна тетрадка №3, цветни моливи,
чертожна линия.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Със задачата се дава новото знание. Предварително се коментират основните елементи на
триъгълника: страни и върхове. Учениците измерват страните на трите триъгълника. Сами достигат
до съществените характеристики на трите основни
вида триъгълници според дължините на страните им
по евристичен път. Мотивирани са да запомнят наименованията им.
Зад. 2. Начално затвърдяване на новото знание.
Учениците измерват дължините на страните на триъгълниците с линия, определят вида им и записват в
тетрадките си номерата на триъгълниците и вида им.
Зад. 3. Учениците определят вида на триъгълниците по зададени дължини на страните. След това
намират обиколките им по дадения образец. Чрез задачата се затвърдяват и мерните единици за дължина
сантиметър, дециметър, метър.
Зад. 4. Работа с текстова задача, включваща новото знание за равностранен триъгълник с практическа
насоченост.
Зад. 5. Чрез решаването на четирите примера от
събиране и изваждане с пропуснати цифри учени-

ците затвърдяват и усъвършенстват знанията си за
събиране и изваждане на числата да 100 без преминаване и заемане.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. Усъвършенстване на уменията за работа с
числови изрази, скоби, ред на действията, събиране
и изваждане без преминаване и заемане на числата
до 100.
Зад. 2. За оцветяване в определени цветове на
различите видове триъгълници.
Зад. 3. Провокира работа на равнище разбиране на новото знание. Актуализиране на знанията за
отношенията между мерните единици за дължина и
приложението им при определяне вида на триъгълниците и намиране на обиколката им. Чрез вариране
на неизвестните компоненти във всеки триъгълник и
успешното им намиране се затвърдяват новите знания на по-високо равнище при усвояването им.
Зад. 4. е съставна текстова задача. Затвърдяват се
уменията за решаването.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5.
от учебника.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 36
КВАДРАТНА МРЕЖА

Квадратна мрежа
1. Какъв е триъгълникът с дължини на страните:
а) 34 см, 28 см, 30 см;
в) 11 дм, 11 дм, 11 дм?

Вид на урока – нови знания.
Дидактическа цел на урока: Учениците да усвоят намиране на дължини в квадратна мрежа при зададена единична мярка.
Задачи
1. Да се запознаят с намиране дължини на отсечки
с помощта на единична мярка в квадратна мрежа.
2. Да се усвоят намиране на дължини на страни
на квадрат и правоъгълник, разположени в квадратна
мрежа при зададена единична мярка на квадратче от
мрежата.
3. Да се развият умения за чертане на отсечки в
квадратна мрежа по единична мярка на мрежата и по
зададените им дължини.
4. Да се изградят умения за намиране на обиколки
на квадрат и правоъгълник, разположени в квадратна
мрежа.
5. Да се развият умения за чертане на квадрат и
правоъгълник в квадратна мрежа по единична мярка
на мрежата и по зададени дължини на страните им.
6. Да се усъвършенстват уменията за намиране на
неизвестно събираемо при работа с магически квадрат.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, наблюдение, измерване, анализ,
синтез, сравнение, моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №1, учебна тетрадка №3, цветни моливи,
чертожна линия.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Със задачата се актуализират знанията за
видове триъгълници според страните.
Зад. 2. Учениците измерват страните на триъгълниците и намират обиколките им.
Зад. 3. Дава се новото знание. Друг начин да измерим дължини на отсечки, когато са разположени в
квадратна мрежа, е чрез преброяване на квадратчетата. При 1 см на страна на квадратчето от мрежата,
дължината на отсечката отговаря на броя. Обяснява
се и се коментира предложеното решение на задачата
в учебника.
Зад. 4. Учениците се запознават с намиране дължините на страните на квадрат и правоъгълник, разположени в квадратна мрежа при зададена единична мярка.
След успешното намиране дължините на страните се
намират и обиколките на квадрата и правоъгълника.
Коментира се решението на задачата в учебника и се
записва от учениците в работните им тетрадки.
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б) 17 м, 29 м, 17 м;

2. Измери страните и намери обиколката на:
а) зеления триъгълник
б) жълтия триъгълник
в) триъгълникът с червени страни.
Какъв е този триъгълник?
3. Дължината на страната на всяко квадратче от мрежата е 1 см.
Намери дължините на отсечките.
Решение. Можем да намерим
дължините на отсечките, като преброим
квадратчетата. Червената отсечка има
дължина 3 см, понеже квадратчетата са 3.
Зелената отсечка има дължина 5 см, тъй като квадратчетата
са 5, а кафявата отсечка – 8 см, понеже квадратчетата са 8.

1 см

4. Дължината на страната на всяко квадратче от мрежата е 1 см.
а) Намери дължината на страната на квадрата.
Колко сантиметра е обиколката му?
б) Намери дължината и широчината на
правоъгълника и пресметни обиколката му.
Решение. а) Дължината на страната
на квадрата е 3 см. Обиколката му е:
3 см + 3 см + 3 см + 3 см = 12 см.
б) Дължината на правоъгълника е 5 см,
а широчината му е 4 см. Обиколката е 5 см + 4 см + 5 см + 4 см = 18 см.

1 см

5. Кое е магическото число? Кои числа са пропуснати
в магическия квадрат?
Трябва да намеря неизвестното събираемо от равенството 10 + 6 + ? = 18.

3 10 5
?

6

?

?

?

?

Сбор?
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Зад. 5. Включва работа с магически квадрат от
събиране. Актуализират се знанията на учениците за
намиране на неизвестно събираемо. Работи се по дадения образец и се установява кое е магическото число и кои са пропуснатите числа в магическия квадрат.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. Развиване на умения за чертане на отсечки
в квадратна мрежа по единична мярка 1 см и по зададените им дължини с фиксирано начало.
Зад. 2. Развиване на умения за чертане на квадрат
и правоъгълник в квадратна мрежа.
Зад. 3. е предвидена за намиране на обиколки на
по-сложни фигури, разположени в квадратна мрежа.
Прилага се новото знание на равнище разбиране.
Зад. 4. е комплексна, изградена върху редицата на
Фибоначи. Насочена е към проследяване на закономерността в числовата редица и геометричното ѝ изражение. Учениците записват дължините на страните
на квадратите.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 3.,
зад. 4. от учебна тетрадка №1.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 37
НАМИРАНЕ СТРАНА
НА ТРИЪГЪЛНИК
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Намиране страна на триъгълник

1. Намери сбора.
17 + 22

22 + 35

13 + 21 + 35

42 + 31 + 25

2. Намери неизвестното събираемо.
13 + ? = 34
23 + 13 + ? = 59

Вид на урока – нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се усвоят знания за намиране страна на триъгълник по дадена
обиколка.
Задачи
1. Да се формират у учениците знания и умения за
намиране дължина на трета страна в триъгълник по
дадени дължини на другите две страни и обиколката
му.
2. Да се интегрират новите знания за намиране
дължина на страна на триъгълник със знанията за
видове триъгълници според страните.
3. Да се развият уменията за работа с редици от
геометрични фигури: откриване на правилото, довършване на редицата.

? + 32 = 73
? + 21 + 30 = 73

3. Дължините на две от страните на триъгълник са 8 см и 5 см.
Обиколката му е 20 см. Колко сантиметра е дължината на третата страна?
Решение. 8 + 5 + ? = 20

Об. 20 см

? см

5 см

13 + ? = 20

? = 20 – 13

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №1, учебна тетрадка №3, цветни моливи,
чертожна линия.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. и зад. 2. актуализират знанията за намиране на сбор на няколко събираеми и за намиране на
неизвестно събираемо. При зад. 2. се предлага алгоритъм за намиране на неизвестно събираемо при
даден сбор, две известни и едно неизвестно събираемо. Използва се съдружителното свойство на сбора.
Добре е да се следва образецът на запис на решението.
Зад. 3. задава новото знание. Чрез беседа с учениците се уточнява какво е дадено и какво се търси в задачата. Използва се чертежът и се коментира
решението на задачата. Неизвестната страна се намира чрез равенство с неизвестно събираемо, което
включва известните дължини на другите две страни
и обиколката на триъгълника. Задава се образецът на
записване на решението на задачата и той се използва в хода на решаване на подобни задачи.
Зад. 4. Припомнят се знанията за равнобедрен
триъгълник. Прилага се усвоеният алгоритъм за намиране дължина на неизвестна страна.
Зад. 5. и зад. 6. са предвидени за затвърдяване на

Пр. 8 + 5 + 7 = 20

? =7
Отг. 7 см е третата страна.

8 см

4. Дължината на бедрото на равнобедрен триъгълник е 22 см.
Обиколката му е 75 см. Намери основата на триъгълника.
Решение. 22 + 22 + ? = 75

Об. 75 см
22 см

22 см

44 + ? = 75

? = 31
? см

Щом триъгълникът
е равнобедрен,
бедрата са равни!

? = 75 – 44
Пр. 22 + 22 + 31 = 75

Отг. 31 см е третата страна.

5. Две от страните на триъгълник са 23 м и 31 м, а обиколката му е 64 м.
Намери третата страна на триъгълника.
6. Обиколката на равнобедрен триъгълник е 88 дм. Намери основата,
ако бедрото е 33 дм.
7. Запиши числата. 1 дес. + 13 ед. 3 дес. + 11 ед.

Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, наблюдение, обобщение, анализ,
синтез, сравнение, аналогия.

23 + 13 + ? = 59
(23 + 13) + ? = 59
36 + ? = 59
? = 59 – 36
? = 23

5 дес. + 16 ед.
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новото знание. Добре е учителят да предложи подходящи чертежи. Обсъжда се с учениците алгоритъмът
за намиране на неизвестната страна в триъгълник и
се записва решението чрез равенство с неизвестно
събираемо.
Зад. 7. подготвя учениците за усвояване на новите знания в следващия урок.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. Затвърдява се намиране на неизвестно събираемо.
Зад. 2. В рамките на таблица се прилага усвоеното ново знание за намиране липсваща страна в
триъгълник по дадени други две страни и обиколка.
Учениците правят извод и за вида на триъгълниците.
Зад. 3. включва работа за проследяване на зависимост в редица от геометрични фигури. Учениците
откриват правилото, рисуват следващите две фигури, определят брой квадратчета в деветата фигура от
редицата.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 3 от
учебна тетрадка №1.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 38
СЪБИРАНЕ С ПРЕМИНАВАНЕ

1. Намери сбора.

Вид на урока – нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се усвои алгоритъмът за събиране с преминаване (28 + 6; 26 + 39).
Задачи
1. Да се усвои от учениците писменият алгоритъм за събиране на двуцифрено с едноцифрено число и на двуцифрено с двуцифрено число с преминаване на десетицата.
2. Да се затвърдят знанията за наименованията на
компонентите при действие събиране и за алгоритъма за намиране на неизвестно събираемо.
3. Да се усъвършенстват знанията за видовете
триъгълници според страните, за намиране на обиколки на правоъгълник и квадрат, за работа в квадратна мрежа.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, наблюдение, анализ, синтез,
сравнение, аналогия.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №1, учебна тетрадка №3, цветни моливи,
чертожна линия.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Актуализират се случаите за събиране на
едноцифрени числа с преминаване на десетицата.
Зад. 2. На базата на конкретна житейска ситуация
при записа на решението на текстовата задача се въвежда писменият алгоритъм за събиране на двуцифрено с едноцифрено число с преминаване на десетицата. Припомня се, че 10 ед. = 1 дес. Работи се с полето
за нови знания, като вниманието на учениците се насочва към състава на двете събираеми, подредбата им
в таблица, ролята на третия помощен ред в таблицата,
преход от реда на единиците към реда на десетиците.
Необходимо е учениците да запомнят подреждането
на двете събираеми извън таблицата – единици под
единици, десетици под десетици, започваме да събираме от реда на единиците. 10 ед. = 1 дес., която отбелязваме с 1 наум и записваме малка цифра 1 над реда на
десетиците, а след това я прибавяме към десетиците.
Зад. 3. Отново се тръгва от текстова задача от събиране, за да се въведе алгоритъмът за събиране на
две двуцифрени числа с преминаване на десетицата.
Разглежда се полето за нови знания и се коментира
приложението на новия алгоритъм. Учениците записват решението на задачата по дадения образец в
работните тетрадки.
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Събиране с преминаване

28+6, 26+39
7+8

9+5

6+6

3+9

5+8

38
6+7

2. За рождения си ден Леа поканила 28 деца от училище и 6 деца
от езиковата школа. Колко деца общо е поканила Леа?
Решение. 28 + 6 = ?
+

28 = 2 дес. + 8 ед.
6=

6 ед.

+

34 = 2 дес. + 14 ед.

дес. ед.
2 8
6
2 14
3 4

Записва се:
1

+

2 8

8 и 6 е 14,
пиша 4 и 1 наум.
1 наум и 2 е 3!

6
34

3. В състезание по математика участвали 26 ученици от 2. клас
на едно училище и 39 ученици от 3. клас. Общо колко ученици
от 2. и 3. клас са участвали в състезанието?
Решение. 26 + 39 = ?
+

26 = 2 дес. + 6 ед.
39 = 3 дес. + 9 ед.

+

65 = 5 дес. + 15 ед.

4. Запиши в тетрадката си
и пресметни сборовете.
5. Намери сборовете.

дес.
2
3
5
6
+

ед.
6
9
15
4

7

Записва се:
1

+

6 и 9 е 15,
пиша 5 и 1 наум.
1 наум и 2 и 3 е 6!

3 9
65

+

17

2 6

34 + 68

15

36
+
58

47

38 + 4

76
+
15

42
+
39

28 + 29

57 + 17

+

36
47

9 + 43

6. Кой е пресметнал вярно сбора 5 + 37?
Пенчо смята така:
5 + 37 = 87

+

Светла смята така:
5
37
87

1

5 + 37 = 42

+

5

37
42
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Зад. 4. и зад. 5. са предвидени за затвърдяване на
новото знание. Случаите със събиране се преписват
от учениците в тетрадките, като се насочват правилно да подреждат събираемите едно под друго и да започват събирането от реда на единиците. Припомня
се, че за да не забравят да прибавят 1 наум, отбелязват малка цифра 1 над реда на десетиците.
Зад. 6. поставя учениците в проблемна ситуация,
за да преценят кой е пресметнал вярно сбора. Обръща се внимание на подредбата на двете събираеми –
единици под единици и десетици под десетици.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. Затвърдява се събиране с преминаване на
десетицата и намиране на неизвестно събираемо.
Зад. 2. Практическо приложение на знания за намиране на обиколка на правоъгълник и квадрат.
Зад. 3. Работа в квадратна мрежа. Чрез свързване
на еднаквите по цвят точки с помощта на чертожна
линия, се получават геометрични фигури, като видът
им трябва да се определи от учениците.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 2.
от учебна тетрадка №1.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 39
УПРАЖНЕНИЕ

39

Упражнение

1. Намери сбора.

Вид на урока – затвърдяване на знанията и формиране на умения.

Методи на преподаване и учене – актуализиране
на стари знания, обобщение, конкретизация, измерване, анализ, синтез.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №1, учебна тетрадка №3, цветни моливи,
чертожна линия.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Затвърдяват се знанията за събиране на
двуцифрени числа с преминаване на десетицата.
Зад. 2. Тръгва се от конкретна житейска ситуация
и при записа на решението на текстовата задача се
въвежда алгоритъмът за събиране на три двуцифрени
числа с преминаване на десетицата. Работи се с полето за нови знания, като вниманието на учениците
се насочва към прилагането на съдружителното свойство, т.е. най-напред се намира сборът на първите две
събираеми и към полученото число се прибавя и третото събираемо. Друг вариант е да се запишат трите събираеми вертикално и да се приложи познаният
алгоритъм. Напомня се, че при сбор на три и четири
събираеми е възможно да се помни 2 наум. Случаите
от събиране на три събираеми могат да се записват
вертикално или хоризонтално.
Зад. 3. включва намиране на сбор на три и четири събираеми. Проверката на пресмятанията е задължителна.

56 + 29

33 + 28

72 + 19

или

Решение.

Дидактическа цел на урока: Да се затвърди алгоритъмът за събиране с преминаване (28 + 6; 26 +
39); за намиране на сбор на три и четири събираеми.
Задачи
1. Да се затвърди алгоритъмът за събиране на двуцифрено с едноцифрено число и на двуцифрено с двуцифрено число с преминаване на десетицата.
2. Да се усвои от учениците намиране на сбор на
три и четири събираеми с преминаване на десетицата.
3. Да се затвърдят знанията за видове триъгълници
според страните, за намиране на неизвестна страна в
триъгълник, за намиране дължини на страни на геометрични фигури в квадратна мрежа при зададена единична мярка, за определяне на вида им, за намиране на обиколки на правоъгълник и квадрат в квадратна мрежа.
4. Да се усъвършенстват уменията на учениците
при работа с текстови задачи – съставяне на текстови
задачи по илюстрация, съставяне на подходящ въпрос
към предложено решение.

17 + 34

2. В училищен стол в понеделник са изпити
28 портокалови сока, във вторник –
26 портокалови сока, а в сряда –
39 портокалови сока. Колко портокалови
сока са изпити общо през трите дни?
28 + 26 + 39 =
= (28 + 26) + 39 =
= 54 + 39 = 93
Отг. 93 сока.
3. Пресметни.

+

28
26
54

+

2

28 + 26 + 39 = 93

54

28
+ 26
39
93

39
93

Отг. 93 сока.

26 + 37 + 38

4 + 59 + 25

16 + 16 + 16

29 + 29 + 32

20 + 27 + 37

27 + 23 + 29 + 12

4. а) Състави задачи по дадените картинки и ги реши.
б) Измисли въпрос за задача, която се решава така: 55 лв. – 33 лв.
в) Ако имаш 90 лв., какво от показаното на картините можеш да си купиш?
Запиши варианти в тетрадката си.

33
3
3 ллв.
в

9 лв.

55 лв.

5. На пързалката момчетата са 25, момичетата
са със 17 повече от тях. Колко деца има
на пързалката?
6. Две от страните на триъгълник са с дължини 32 дм.
Обиколката на триъгълника е 76 дм.
а) Определи вида на триъгълника
б) Намери третата страна на триъгълника.

Об. 76 дм.
32 дм

32 дм

? дм
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Зад. 4. Усъвършенстват се уменията на учениците
за работа с текстови задачи – съставяне на текстови
задачи по илюстрация, съставяне на подходящ въпрос
към предложено решение.
Зад. 5. е съставна текстова задача – разбор, запис на
решението с 2 пресмятания или с един числов израз.
Зад. 6. Затвърдяване на знанията за намиране дължина на страна в равнобедрен триъгълник.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. Затвърдява се събиране с преминаване на
десетицата при различен брой на събираемите.
Зад. 2. Интегриране на знанията по математика и
околен свят. Работа с числови изрази. Учениците научават любопитни факти за дивите животни.
Зад. 3. Работа в квадратна мрежа. При зададена
единична мярка учениците намират дължини на страни на геометрични фигури в квадратна мрежа, определят вида им. Намират обиколки на правоъгълник и
квадрат в квадратна мрежа, попълвайки липсващите
данни в предложените схеми.
За ученици със затруднения: работа с материали
от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 4. от
учебника
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 40
СЪБИРАНЕ С ПРЕМИНАВАНЕ

1. Намери сбора.

Вид на урока – нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се усвоят случаите от събиране с преминаване на десетицата (до
кръгли десетици).
Задачи
1. Да се усвои събиране на двуцифрено с едноцифрено число и на двуцифрено с двуцифрено число с
преминаване на десетицата до кръгли десетици.
2. Да се прилагат свойствата на действие събиране (разместително и съдружително) при намиране на
сбор с преминаване на десетицата.
3. Да се сравняват сбор със сбор, сбор с разлика.
4. Да се работи пропедевтично за запознаване на
учениците с вярно и невярно твърдение.
5. Да се развива логическото и пространственото
мислене на учениците.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, наблюдение, анализ, синтез,
сравнение, аналогия
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №1, учебна тетрадка №3, цветни моливи,
чертожна линия.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. и зад. 2. целят да се актуализират знанията
на учениците за събиране на числата до 20 при получаване на кръгла десетица, а също и 10 ед. = 1 дес.
Зад. 3. При решаване на текстова задача от
събиране се предлага новото знание за събиране
на две двуцифрени числа с преминаване на десетицата до получаване на кръгла десетица. Работи се с
полето за нови знания и се коментира с учениците
приложението на алгоритъма. Припомня се начинът
за подреждане на събираемите, коментира се сборът
от единиците на двете събираеми и, че 10 ед. = 1 дес.
Помним 1 наум, записваме с малка цифра над реда на
десетиците, за да не забравим да прибавим десетицата, получена от събирането на единиците.
Зад. 4. Затвърдяване на новото знание.
Зад. 5. За да се пресметнат по-лесно, сборовете
трябва да се приложат разместителното и съдружителното свойство на събирането. Групират се събираемите, чийто сбор е кръгла десетица, като се използват малки скоби. След това към кръглата десетица се прибавя и третото събираемо. Обсъжда се
образецът и се прилага при намирането на сборовете
при останалите примери.
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Събиране с преминаване

26+4, 17+23

6+4

13 + 7

2. Запиши числата.
3 дес. + 10 ед.

5+5

12 + 8

6 дес. + 10 ед.

11 + 9

8 дес. + 10 ед.

3. Елена направила 17 жерава оригами, а Ваня – 23 жерава оригами. Колко
жерава оригами са направили общо Елена и Ваня?
Решение. 17 + 23 = ?

+

17 = 1 дес. + 7 ед.
23 = 2 дес. + 3 ед.
40 = 3 дес. + 10 ед.
Отг. 40 жерава.

дес. ед.

Записва се:
1

1 7
+
2 3
3 10
4 0

+

1 7
2 3
4 0

7 и 3 е 10, пиша 0 и 1 наум.
1 наум и 1 и 2 е 4!
4. Пресметни.

+

6
24

+

32
48

+

65
5

+

21
29

5. Намери сборовете, като групираш събираемите
така, че пресмятането да е по-лесно.
Кои свойства на събирането използва?
8 + 36 + 22

53 + 6 + 27

4 + 12 + 36

19 + 25 + 31

15 + 34 + 25

12 + 29 + 38

6. Върху зарче с точки са обозначени числата
от 1 до 6, като сбора от точките на две
срещулежащи стени е 7.
а) Намерете сбора на точките върху едно зарче.
б) Колко е сборът на точките върху стените,
които не се виждат на синьото зарче?
в) Намерете сбора на точките върху стените,
които не се виждат на двете зелени зарчета.

+

77
13

+

22
38

8 + 36 + 22 =
= (8 + 22) + 36 =
= 30 + 36 = 66

Много е лесно.
Върху двете
зарчета има
общо 42 точки!
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Зад. 6. е свързана с развитието на пространствено
мислене на учениците. След установяване сбора от
точките на едно зарче се преминава към пресмятане
на точките на невидимите страни на 1 и 2 зарчета.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. Затвърдява се събиране с преминаване на
десетицата до кръгли десетици.
Зад. 2. Сравняват се сбор със сбор, сбор с разлика в рамките на равенства и неравенства, включени в
таблицата. Работи се пропедевтично за запознаване
на учениците с вярно и невярно твърдение.
Зад. 3. Предвидена е за работа с числови редици
– откриване и записване на правилото за образуване
на редицата и допълване на липсващите числа.
Зад. 4. Магически ли е квадратът? Работи се за
развитие на логическото мислене и за затвърдяване
на случаите от събиране с преминаване на десетицата до кръгли десетици.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 6.
от учебника и зад. 4. от учебната тетрадка №1.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 41
СБОР 100
Вид на урока – нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се усвоят случаите от събиране с преминаване до получаване на
сбор 100.
Задачи
1. Да се усвои събиране на двуцифрено с едноцифрено число и на двуцифрено с двуцифрено число с
преминаване до получаване на сбор 100.
2. Да се затвърдят равенствата 10 ед. = 1 дес. и 10
дес. = 1 стот. Да се използват при пресмятане до получаване на сборове 100.
3. Да се използват разместителното и съдружителното свойство на събирането за по-лесно пресмятане
на сборове от три събираеми до получаване на сборове 100.
4. Да се развива логическото мислене на учениците при работа с числова редица, неравенство и занимателна задача тип Судоку.
5. Да се използват знанията за мерните единици
за дължина и отношенията между подразделенията и
многократниците: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 1 м = 100
см, за пресмятане на сборове с именувани числа.
Методи на преподаване и учене – актуализиране
на стари знания, наблюдение, анализ, синтез, сравнение, аналогия.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №1, учебна тетрадка №3, цветни моливи,
чертожна линия.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Актуализират се знанията за събиране на
кръгли десетици до получаване на сбор 100. Интегрират се знанията по математика и околен свят. Учениците назовават обектите от снимките.
Зад. 2. Тръгва се от проблемна ситуация, провокираща любознателността на учениците. Новото знание се преподава по познатия алгоритъм за събиране
с преминаване, като се ползва полето за нови знания.
Преходът е двоен – от реда на единиците към реда на
десетиците и от реда на десетиците към реда на стотиците. Обсъжда се с учениците ролята на двете помощни полета в таблицата и отново се затвърдяват равенствата 10 ед. = 1 дес. и 10 дес. = 1 стот. Обръща се
внимание на учениците да не забравят да прибавят 1
десетица и 1 стотица към съответните редове. Отново
се препоръчва записването на малки цифри 1 над реда
на десетиците и над реда на стотиците.
Зад. 3. Затвърдяване на новото знание. Обръща се
внимание на правилната подредба на събираемите.

Зад. 4. Необходимо е да се използват разместителното и съдружителното свойство на събирането
за по-лесно пресмятане на сборовете 100. Прилага се
предложеният образец.
Зад. 5. Работа с числова редица за развитие на логическото мислене. Откриват се останалите числа по
даденото правило.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. Оцветяване с еднакъв цвят на числата, чийто сбор е 100.
Зад. 2. Сравняват сбор с число, сбор със сбор за
именувани числа.
Зад. 3. Свързана е с типичните най-често допускани грешки от учениците за изучаваните случаи от събиране с преминаване. Задължително при проверката
се коментират причините за допускането им.
Зад. 4. Развитие на логическото и пространственото мислене на учениците при работа със судоку, съставено от геометрични фигури.
Зад. 5. В рамките на неравенството се коментират
възможните числа, които го удовлетворяват.
За ученици със затруднения: работа с материали
от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 3.,
зад. 4. и зад. 5. от учебна тетрадка №1.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 42
УПРАЖНЕНИЕ

Упражнение
1. Провери кой е решил вярно всички задачи. Коментирай грешките.

Вид на урока – затвърдяване на знанията и формиране на умения.
Дидактическа цел на урока: Да се затвърди алгоритъмът за събиране с преминаване.
Задачи
1. Да се затвърди алгоритъмът за събиране с преминаване. Намиране на сбор на три и четири събираеми, сбор кръгла десетица, сбор 100.
2. Да се затвърди приложението на разместителното и съдружителното свойства на събирането за
по-лесно пресмятане на сборове на три и четири събираеми.
3. Да се коментират типични грешки на учениците
и причините за допускането им.
4. Да се усъвършенстват уменията на учениците
при работа с текстови задачи – запис на решението
с няколко пресмятания и запис с един числов израз.
5. Да се затвърдят знанията за измерване дължини
на отсечки с линия и в квадратна мрежа със зададена
единична мярка. Да се затвърдят знанията за чертане на правоъгълник в квадратна мрежа и за намиране
обиколката му.
Методи на преподаване и учене – актуализиране
на стари знания, измерване, обобщение, конкретизация, анализ, синтез, сравнение, моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №1, учебна тетрадка №3, цветни моливи,
чертожна линия.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Коментират се грешките при пресмятане на
сборовете и причините за допускането им.
Зад. 2. Припомня се начинът за пресмятане на сборовете с използване на разместителното и съдружителното свойство на събирането за по-лесно пресмятане.
Зад. 3. включва усъвършенстване на умения за
решаване на съставни текстови задачи и се предлагат
два варианта за запис на решението на задачата: с две
пресмятания и с един числов израз. Обръща се внимание на учениците, че това са два варианта за запис на
решението на задачата и числовият израз обединява
двете пресмятания. Когато записваме решение на задача с един числов израз, използваме само данните от
условието на задачата.
Зад. 4. Затвърдява се записът на решението на
съставна текстова задача с две пресмятания и с един
числов израз.
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16 + 39 = 45

16 + 39 = 45

16 + 39 = 55

48 + 32 = 80

48 + 32 = 70

48 + 32 = 80

6 + 34 = 94

6 + 34 = 70

6 + 34 = 40

23 + 77 = 100

23 + 77 = 90

23 + 77 = 100

2. Пресметни сборовете по лесен начин.
23 + 39 + 17

52 + 26 + 18

42 + 5 + 8 + 45

31 + 12 + 49

34 + 29 + 26

22 + 31 + 8 + 19

3. От училище купили 87 билета за куклен театър.
Отишли 32 ученици от първи клас и 48 ученици от втори клас.
Останалите билети били за учители.
а) Запиши решението на задачата с две пресмятания.
б) Запиши решението на задачата с числов израз.
Решение:
а) 32 + 48 = 80

б)

87 – (32 + 48) =

87 – 80 = 7

= 87 – 80 = 7

Отг. Учители – 7.

Отг. Учители – 7.

4. В коледно спортно състезание участват 46 момичета и 54 момчета.
20 ученици са спечелили медали. Колко ученици не са спечелили медали?
а) Запиши решението на задачата с две пресмятания.
б) Запиши решението на задачата с числов израз.
АВ = 5 см, ВС = 7 см

5. Измери отсечките АВ и ВС. Запиши дължината им.
Намери дължината на отсечката АС.
А

В

АС = АВ + ВС =
= 5 см + 7 см = 12 см

С

6. Колко са всички отсечки? Запиши дължината на всяка от тях.
А

12 см

В

13 см

С

17 см

D
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Зад. 5. Целта е правилното измерване дължините
на отсечки с линия в сантиметри. Изисква се намиране на сбор на две отсечки. Работи се с посочения
образец на запис за отсечките и с дължините им, както
и на сбора им.
Зад. 6. Прилага се преброяване на отсечки и запис
на дължините им по посочения в зад. 5. образец.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. Затвърдява се събиране с преминаване на
две събираеми с всички възможни изучени варианти.
Зад. 2. Работи се в квадратна мрежа със зададена
единична мярка от 1 см. Учениците довършват чертежа на правоъгълника и намират обиколката му.
Зад. 3. Работа в квадратна мрежа. При зададена
единична мярка учениците търсят и намират варианти
за дължини на страни на правоъгълници с обиколка
12 см. Работят по опорните схеми. Начертават правоъгълниците, които отговарят на даденото условие.
Възможни варианти за дължини на страните на правоъгълниците са: 1 см и 5 см; 2 см и 4 см; 3 см и 3 см.
За ученици със затруднения: работа с материали
от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 3. от
учебна тетрадка №1.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Изваждане със заемане
13 – 4

Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, анализ, синтез, сравнение, аналогия.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №1, учебна тетрадка №3, цветни моливи,
чертожна линия.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Актуализация на случаите за изваждане с
преминаване за числата до 20.
Зад. 2. Тръгва се от текстова задача. Новото
знание се преподава, като се ползва полето за нови
знания. Изваждането започва от реда на единиците.
Обсъжда се съставът на умаляемото и умалителя,
както и невъзможността за изваждане от 3 единици
на 5 единици. Мотивира се заемането на 1 десетица,
раздробяването ѝ на 10 единици. Тези 10 единици
се прибавят към единиците на умаляемото и вече е
възможно да се извърши изваждането. Броят на десетиците на умаляемото се намалява с 1 ( 63 = 6 дес.
+ 3 ед. = 5 дес. + 13 ед.). Обръща се внимание на учениците, че помощното поле в таблицата за изваждане
с преминаване е на 1 място, както и записването на
точка над реда на десетиците, за да не се забравя, че
сме заели 1 десетица от тях. Важно е учениците да
си изградят навик да проверяват верността на извършеното изваждане чрез събиране. Ако при събиране
на разликата с умалителя се получи умаляемото, то
изваждането извършено правилно.
Зад. 3. Затвърдяване на новото знание. При преписа на примерите в работната тетрадка се обръща
внимание на правилната подредба на умаляемото и

12 – 7

11 – 5

14 – 8

28 = 2 дес. + 8 ед.
дес. ед.
−

5

13

6
3
2

3
5
8

Записва се:
•
63
−
35

Пр.
+

28

28
35
63

Отг. 28 великденски картички.

За да не забравим,
че сме взели
1 десетица,
пишем точка!

3. Пресметни.
−

22
9

−

45
26

−

72
48

−

32
5

−

92
37

−

84
46

4. Извади и направи проверка.
62 – 37

43 – 26

81 – 57

51 – 49

75 – 28

44 – 38

5. Като използваш данните от чертежа намери обиколката
на зелената фигура. По колко различни начина
можеш да направиш това?

−

•
62

Пр.
+

37

25
37
62

25

м

Задачи
1. Да се усвои писменият алгоритъм за изваждане от двуцифрено число на едноцифрено число и
от двуцифрено на двуцифрено число със заемане от
реда на десетиците.
2. Да се създаде навик у учениците за проверка
верността на изваждането чрез събиране.
3. Да се затвърдят знанията на учениците за намиране страна на триъгълник, обиколка на правоъгълник и на видовете триъгълници според страните.

17 – 9

м

Дидактическа цел на урока: Да се усвоят случаите от изваждане със заемане (43 – 8, 35 - 17).

15 – 8

2. Ирена има колекция от 63 коледни и великденски картички.
Коледните са 35. Колко са великденските картички?
От 3 не можем да
Решение. 63 − 35 = ?
извадим 5! Вземаме
10 ед. = 1 дес.
една десетица от
6 и след това
63 = 6 дес. + 3 ед.
63 = 5 дес. + 13 ед.
от 13 изваждаме 5.
−
−
35 = 3 дес. + 5 ед.
35 = 3 дес. + 5 ед.

4с

Вид на урока – нови знания.

43−8, 35−17

1. Намери разликите.

2с

м

3с

Урок 43
ИЗВАЖДАНЕ СЪС ЗАЕМАНЕ

6. Обиколката на триъгълник е 83 сантиметра.
Сборът на две от страните му е 56 сантиметра.
Колко сантиметра е третата страна?
54

умалителя – единици под единици и десетици под десетици. Изваждането започва от реда на единиците.
Зад. 4. Отново се затвърдява новото знание, като
се изисква да се направи и проверка. Използва се
предложеният образец.
Зад. 5. Затвърдяване на знанията за намиране на
обиколка на правоъгълник.
Зад. 6. Затвърдяване на знанията за намиране
страна на триъгълник по дадени обиколка и сбор на
другите две страни.
ІI. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. За затвърдяване на новото знание, включваща изваждане от двуцифрено число на едноцифрено число и от двуцифрено на двуцифрено число
със заемане от реда на десетиците.
Зад. 2. Затвърдяване на знанията за видове триъгълници според страните. Необходимо е учениците
да определят вида и да запишат номерата на триъгълниците на съответните места.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5.
от учебника, зад. 2. от учебна тетрадка №1.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 44
УПРАЖНЕНИЕ
1. Пресметни.

−

63
6

−

74

−

38

Вид на урока – затвърдяване на знанията и формиране на умения.

2. Намери разликите и направи проверка.

Дидактическа цел на урока: Да се затвърди алгоритъмът за изваждане със заемане.

3. Намери неизвестното събираемо.

Задачи
1. Да се затвърди алгоритъмът за изваждане със
заемане.
2. Да се извършва проверка на изваждането със
заемане чрез събиране.
3. Да се затвърдят знанията на учениците за намиране на неизвестно събираемо.
4. Да се затвърдят знанията за намиране на обиколки на правоъгълник и квадрат.
5. Да се развива логическото мислене на учениците чрез работа върху числови редици и задачи с
отношения.
6. Да се усъвършенстват уменията на учениците
за решаване на съставни текстови задачи.
7. Да се затвърдят знанията на учениците за изменения на компонентите и измененията в резултатите при изваждане, по даден постоянен компонент и
друг, променящ се по определено правило.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, аналогия, обобщение, конкретизация, анализ, синтез, сравнение.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №1, учебна тетрадка №3, цветни моливи,
чертожна линия.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Затвърдяване на алгоритъма за изваждане
със заемане.
Зад. 2. Изисква се да се намерят разликите и да се
извърши проверка по показания образец.
Зад. 3. Затвърдяване на намиране на неизвестно
събираемо. Работи се по посочения образец. Съществено е равенството за намиране на неизвестното събираемо да се записва на три реда и да се извършва проверка.
Зад. 4. Усъвършенстват се уменията на учениците за решаване на съставни текстови задачи. Пропедевтична за съставяне на текстова задача по съкратен запис.
Зад. 5. Затвърдяване на знания за намиране на
обиколка на правоъгълник и квадрат. Необходимо е
учениците да открият на чертежа един квадрат и два
правоъгълника.
76

44

Упражнение
42

−

29

64 – 7

75 – 48

91 – 39

73 – 6

54 – 39

43 – 18

5 + ? = 64

72 = ? + 68

? + 29 = 83

37 = 19 + ?

33+ ? = 52

56 = ? + 28

4.

56
17
−

•
64
7

Пр.
+

57

5 + ? = 64

? = 64 – 5
? = 59

−

•
64
5

57
7
64

Пр.
+

59

5
59
64

На пързалката играят 31 деца.
9 деца
карат ски

16 деца се
спускат с шейни.

Останалите деца
правят снежен човек.

Колко деца правят
снежен човек?

5. Открий на чертежа един квадрат и два
правоъгълника. Намери обиколките им.
6. Запиши още две числа в редицата.
75, 59, 43, ...

5 см

2 см
55

Зад. 6. Работи се с числова редица. Открива се
правилото (– 16) и се допълват още 2 числа ( 27, 11).
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. Затвърдява се събиране с преминаване и
изваждане със заемане. Свързват се примерите от
събиране и изваждане с един от трите възможни отговора.
Зад. 2. Задължително се разглежда в урочната
дейност. Откриват се и се поправят грешките. След
това вниманието на учениците се насочва към постоянното умаляемо и растящия с едно умалител. Добре
е да се направи извод: Ако умаляемото е постоянно и
умалителят расте, то разликата се намалява.
Зад. 3. Задача за развитие на логическото мислене на учениците. Учениците се насочват да ползват
изображенията на животните, както и отношенията
между масите им. Започва се с 1 заек = 6 катерички,
след това 2 котки = 6 катерички + 5 катерички = 11
катерички и най-накрая: 1 куче = 11 катерички + 6
катерички = 17 катерички.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 3.
от учебна тетрадка №1.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 45
ИЗВАЖДАНЕ СЪС ЗАЕМАНЕ
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Изваждане със заемане

50−16, 50−8

1. Пресметни устно.

Вид на урока – нови знания

10 – 2
20 – 12

Методи на преподаване и учене – актуализиране
на стари знания, аналогия, обобщение, конкретизация, анализ, синтез, сравнение.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка №1, учебна тетрадка №3, цветни моливи, линия, кубчета с еднаква големина.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Актуализация на случаите за изваждане
от кръгла десетица на едноцифрени и на двуцифрени
числа.
Зад. 2. Тръгва се от текстова задача. Новото знание
се преподава, като се ползва полето за нови знания.
Изваждането започва от реда на единиците. Акцент
върху равенството 10 ед. = 1 дес. Обсъжда се съставът на умаляемото и умалителя, както и невъзможността за изваждане от 0 единици на 6 единици. Мотивира се заемането на 1 десетица, раздробяването ѝ на
10 единици. Тези 10 единици се прибавят към единиците на умаляемото и вече е възможно да се извърши
изваждането. Броят на десетиците на умаляемото се
намалява с 1 ( 50 = 5 дес. + 0 ед. = 4 дес. + 10 ед.). Обръща се внимание на учениците, че помощното поле
в таблицата за изваждане с преминаване е на 1 място,
както и записването на точка над реда на десетиците,
за да не се забравя, че сме заели 1 десетица от тях. Важно е учениците да си изградят навик да проверяват
верността на извършеното изваждане чрез събиране.
Ако при събиране на разликата с умалителя се получи
умаляемото, то изваждането извършено правилно.
Зад. 3. Затвърдяване на новото знание. При преписа на примерите в работната тетрадка се обръща
внимание на правилната подредба на умаляемото и
умалителя – единици под единици и десетици под де-

10 – 6
20 – 16

10 – 7
20 – 7

10 – 9
20 – 19

2. В училищния двор играят 50 ученици, а с 16 ученици по-малко от тях обядват
в училищния стол. Колко ученици обядват в стола?
Решение. 50 – 16 = ?

Дидактическа цел на урока: Да се усвоят случаите от изваждане със заемане (50 – 16, 50 – 8).
Задачи
1. Да се усвои писмения алгоритъм за изваждане
от двуцифрено число на едноцифрено число и от двуцифрено на двуцифрено число със заемане от реда на
десетиците от вида (50 – 16, 50 – 8).
2. Да се създаде навик у учениците за проверка
верността на изваждането чрез събиране.
3. Да се усъвършенстват знанията на учениците за
практическата употреба на мерните единици за дължина.

10 – 4
20 – 4

10 ед. = 1 дес.
−

50 = 5 дес. + 0 ед.

−

16 = 1 дес. + 6 ед.

50 = 4 дес. + 10 ед.
16 = 1 дес. + 6 ед.

От 0 не може да се
извади 6! Вземаме
една десетица от 5
и след това от 10
изваждаме 6.

34 = 3 дес. + 4 ед.
дес. ед.
−

4

10

5
1
3

0
6
4

Записва се:
•
50
−
16

Проверка:

34

50

+

34
16

За да не забравим, че
сме взели 1 десетица,
пишем точка!
Отг. 34 ученици
обядват в стола.

3. Пресметни разликите.
−

70
3

−

70
23

−

60
5

−

60
35

−

90
6

−

80
57

4. Пресметни и направи проверка.
30 – 7

90 – 66

70 – 34

40 – 12

80 – 53

50 – 48

5. Колко кубчета е използвала Лара?
Колко кубчета – Герасим?
Колко кубчета общо са
използвали двамата?

−

•
30
7
23

Лара

Пр.

+

23
7
30

Герасим
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сетици. Изваждането започва от реда на единиците.
Зад. 4. Отново се затвърдява новото знание, като
се изисква да се направи и проверка. Използва се
предложеният образец.
Зад. 5. Предвидена за развитие на пространственото мислене и пространствената ориентация на учениците. Учителят предлага вариант за преброяване на
кубчетата в двете постройки. Кубчетата на 2 и 3 редове стъпват върху кубчета на долните редове. Понякога
не се виждат, но постройките са реални. Ако учениците срещнат затруднения, с кубчета с еднакви размери
се построяват постройките на Лара и Герасим.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. Предвидена за колективна работа. Преговарят се равенствата 10 см = 1 дм; 10 дм = 1 м; 100 см = 1
м. Уточняват се с учениците понятията дължина, широчина и височина на реални предмети. Задължително
се започва работа с нея в урочната дейност. Част от
задачата може да се остави за домашна работа.
За ученици със затруднения: работа с материали
от учебна тетрадка №3 и е-учебник, работа с кубчета.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5.
учебник, зад. 1. учебна тетрадка №1.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 46
ИЗВАЖДАНЕ ОТ 100

Изваждане от 100

100−8, 100−37

46

1. Сравни:
а) 60 – 12 и 58
100 и 9 дес. + 1 дес.

Вид на урока – нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се усвоят случаите за изваждане със заемане от 100.
Задачи
1. Да се усвои писменият алгоритъм за изваждане
от 100 на едноцифрено число и на двуцифрено число
със заемане от реда на десетиците.
2. Да се създаде навик у учениците за проверка
верността на изваждането чрез събиране.
3. Да се затвърдят знанията за намиране на неизвестно събираемо.
4. Да се усъвършенстват уменията на учениците за
решаване на текстови задачи с допълване на подходящ
въпрос към условие на текстова задача.
5. Да се усъвършенстват пространственото мислене и пространствената ориентация – симетрия.
6. Да се усъвършенстват уменията за проследяване
на закономерности, откриване на липсващи елементи
в редици и дорисуването им.
Методи на преподаване и учене – актуализиране
на стари знания, аналогия, обобщение, конкретизация,
анализ, синтез, сравнение, моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка №1, учебна тетрадка №3, цветни моливи, линия, огледало.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задача за сравняване. Актуализация на случаите за изваждане от кръгла десетица на едноцифрени
и на двуцифрени числа, състав на двуцифрените числа.
Зад. 2. Тръгва се от текстова задача. Новото знание се преподава, като се ползва полето за нови знания. Изваждането започва от реда на единиците. Акцент върху равенството 10 ед. = 1 дес. Числото 100 се
представя като: 10 дес. = 9 дес. + 1 дес. = 9 дес. + 10
ед. Обсъжда се съставът на умаляемото и умалителя,
както и невъзможността за изваждане от 0 единици на
7 единици. Мотивира се заемането на 1 десетица, раздробяването ѝ на 10 единици. Тези 10 единици се прибавят към единиците на умаляемото и вече е възможно
да се извърши изваждането. Броят на десетиците на
умаляемото се намалява с 1 ( 100 = 10 дес. = 9 дес. +
1 дес. = 9 дес. + 10 ед.). Обръща се внимание на учениците, че помощното поле в таблицата за изваждане
с преминаване е на 1 място, както и записването на
точка над реда на десетиците, за да не се забравя, че
сме заели 1 десетица от тях. Важно е учениците да си
изградят навик да проверяват верността на извърше78

б) 86 и 90 – 6
100 и 9 дес. + 10 ед.

2. Сашо има 100 стикера със спортисти, а Хари – с 27
по-малко от Сашо. Колко стикера има Хари?
Решение. 100 – 27= ?
100 = 10 дес. = 9 дес. + 1 дес. = 9 дес. + 10 ед.
−
стот. дес. ед.

−

•
1

100 = 9 дес. + 10 ед.
27 = 2 дес. + 7 ед.
73 = 7 дес. + 3 ед.

9

0

Записва се:

10

0

••
100
−
27

•
0
2
7

0
7
3

в) 68 и 70 – 12
1стот. и 100

От 0 не можем да извадим
7! Няма десетици!
Стотицата е равна на
10 десетици. 9 оставяме
при десетиците, а една
десетица представяме
като 10 единици.
10 без 7 е 3, 9 без 2 е 7.

Проверка:
+

73

73
27

Отг. Хари
има 73 стикера.

100

3. Извади и провери.
100
−
24

100
−
92

100
−
9

100
−
33

100
−
6

100
−
45

4. Довърши съкратения запис на задачата и я реши.
Валя купува зимни кънки.
Дава две банкноти
по 50 лв.

Връщат Ӝ
22 лв.

?

? лв.

5. На коя от картинките има огледало?

а)

б)

в)
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ното изваждане чрез събиране. Ако при събиране на
разликата с умалителя се получи умаляемото, то изваждането извършено правилно.
Зад. 3. Затвърдяване на новото знание. При преписа на примерите в работната тетрадка се обръща внимание на правилната подредба на умаляемото и умалителя – единици под единици и десетици под десетици.
Изваждането започва от реда на единиците. Необходимо е и да се извърши проверка.
Зад. 4. Разглежда се задължително в урочната дейност. Обръща се внимание на съставяне на подходящ въпрос към условието на задачата. Според въпроса се подбира подходящото действие и се извършва пресмятането.
Зад. 5. Предвидена за развитие на пространственото мислене и пространствената ориентация на учениците. Учителят дава насоки за работа и при необходимост демонстрира с огледало.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1, 2 и 3 са подходящи за домашна работа. Дават се указания за зад. 2.
За ученици със затруднения: работа с материали
от Учебна тетрадка №3 и е-учебник, работа с огледало.
За по-бързо справящи се ученици: cборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5.
учебник.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 47
УПРАЖНЕНИЕ
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Упражнение

1. Намери разликите.

Вид на урока – затвърдяване на знанията и формиране на умения

Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, обобщение, конкретизация, анализ, синтез, сравнение, моделиране
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №1, учебна тетрадка №3, цветни моливи,
линия.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Затвърдяване на алгоритъма за изваждане
със заемане от 100.
Зад. 2. Изисква се да се намерят неизвестните
страни на триъгълниците и да се определи видът им
според страните по показания образец.
Зад. 3. Предлага разнообразни практически задачи от ценоразписа на закуските и напитките. Затвърдяват се изучените алгоритми за събиране и изваждане и се работи за повишаване на практическите
умения на учениците.

100 – 81

100 – 2

100 – 9

100 – 65

100 – 58

100 – 28

100 – 34

100 – 26

100 – 43

2. Пресметни в тетрадката неизвестната страна
на всеки триъгълник. Определи вида
на триъгълниците според страните.

Дидактическа цел на урока: Да се затвърди алгоритъмът за изваждане със заемане – всички случаи.
Задачи
1. Да се затвърди алгоритмите за изваждане със
заемане и за събиране с преминаване.
2. Да се извършва проверка на изваждането със
заемане чрез събиране.
3. Да се затвърдят знанията за видове триъгълници според страните и намиране на неизвестна страна
на триъгълник по дадени другите две страни и обиколката му
4. Да се затвърдят знанията за събиране с преминаване и изваждане със заемане при решаване на
практически задачи.
5. Да се развива логическото мислене на учениците чрез работа върху числови редици.
6. Да се затвърдят знанията на учениците за работа с числови изрази.

100 – 7

Триъгълник

№1

№2

№3

страна

? см

? дм

33 м

страна

24 см

26 дм

33 м

страна

36 см

26 дм

? м

обиколка

100 см 100 дм

99 м

? + (24 + 36) = 100
? + 60 = 100
? = 100 – 60
? = 40
Неизвестната страна е 40 см.
Триъгълникът е разностранен.

3. Класът на Вяра е на зелено училище
в хотел „Горски кът“. Разгледай
ценоразписа и отговори на въпросите.
а) С колко стотинки е по-скъпа пицата
от сандвича?
б) С колко стотинки е по-евтин
билковият чай от прясното мляко?
в) Можеш ли да си купиш
2 пресни млека, ако имаш 1 лв.?
г) Ива си взе баничка и айрян. Колко
пари трябва да даде?
д) Ели си купува кроасан и прясно
мляко. Колко пари трябва да даде?

Горски кът

Ценоразпис за ученици
Закуски

Напитки

Баничка – 43 ст.

Билков чай –

е) Георги има 1 лв. и иска да си вземе
две закуски. Предложи му варианти.

Кифла –

45 ст.

Прясно мляко – 45 ст.

Кроасан – 54 ст.

Топъл шоколад – 68 ст.

ж) Състави и реши две задачи по
данните от ценоразписа.

Сандвич – 87 ст.

Айрян –

37 ст.

Пица –

Плодов сок –

65 ст.

1 лв.

36 ст.
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II. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. Подходяща за работа в клас с възможност
за групова работа.
Зад. 2. – числови изрази, и зад. 3. – числови редици са подходящи за домашна работа.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 3.
учебник и зад. 1., учебна тетрадка №1.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 48
В МАГАЗИНА
Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Да се усвои съставяне на текстова задача по съкратен запис.
Задачи
1. Да се запознаят учениците със съкратен запис
на текстова задача.
2. Да се усвои съставяне и решаване на текстова
задача по даден съкратен запис.
3. Да се усвои умение за довършване на съкратен
запис на текстова задача и записване на решението ѝ.
4. Да се усъвършенстват уменията за решаване на
текстови задачи чрез съставяне и решаване на текстови задачи на базата на цени на реални предмети.
5. Да се развива логическото мислене чрез откриване на липсващ елемент в редица.
Методи на преподаване и учене – актуализиране
на стари знания, обобщение, анализ, синтез, сравнение, моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка №1, учебна тетрадка №3, цветни моливи, линия.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Ползват се предметните картини на зимни
спортни принадлежности с цените им в рамките на целия урок. Запознаване със съкратен запис на задача.
Обръща се внимание на основните елементи на текстова задача – условие (данни и връзки между тях) и
въпрос. Уточнява се къде и как записваме данните и
въпроса.
Зад. 2. и зад. 3. Затвърдяване на новото знание
за прости и съставни текстови задачи. Коментират
се с учениците съкратените записи на задачите и се
дават идеи за решението им. Учениците записват в
тетрадките си само решенията на задачите. Зад. 2. е
проста текстова задача, а зад. 3. – съставна.
Зад. 4. Отново се затвърдява новото знание, като
се изисква да се прецени кой съкратен запис отговаря
на текста на задачата.
Зад. 5. Работи се с илюстрациите на спортните
принадлежности и цените им. Учениците съставят
текстови задачи, записват в тетрадките си съкратените записи и решенията им. Важно е учениците да се
насочват да съставят решими текстови задачи според
цените. Изисква се коректно да се записват съкратените записи и решенията на предложените текстови
задачи. Поощрява се по-голямото количество съста80
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В магазина

68 лв.

32 лв.

50 лв.

15 лв.

12 лв.

9 лв.

49 лв.

34 лв.

76 лв.

59 лв.

1. Бащата на Павел купил зимни кънки за 68 лв. и шейна за 32 лв.
Колко лева общо е платил?
Зимни кънки – 68 лв.
Колко лева общо?
Шейна – 32 лв.
Препиши съкратения запис в тетрадката
и реши задачата.
2. Състави и реши текстова задача
по съкратения запис.
Ски – 50 лв.
Ски очила – 34 лв.

Колко лева
общо?

32
2 лв.

68 лв.

3. Състави и реши текстова задача
по съкратения запис.
Ски яке – 76 лв.
Ски ръкавици – 9 лв.
Дал 100 лв.

Колко лева
е рестото?

4. Майката на Слави купила ски яке за 76 лв. и ски панталон – със 17 лв. по-евтин
от якето. Колко лева струва ски панталонът? Кой е съкратеният запис на зад. 4?
а) Ски яке – 76 лв.
Ски панталон –
със 17 лв. по-малко

Колко лева е
панталонът?

б) Ски яке – 76 лв.
Ски панталон –
със 17 лв. повече

Колко лева е
панталонът?

5. Състави текстови задачи с останалите предмети от илюстрацията.
Запиши съкратен запис на всяка задача и я реши.
6. Открий кой ще е десетият предмет в редицата.

...
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вени и решени текстови задачи, независимо от вида
им – прости или съставни. Възможности за групова
работа. Отчита се броят на вярно съставените, записани съкратено и решени текстови задачи от всеки
вид.
Зад. 6. За развитие на логическото мислене. Проследява се закономерността от 4 повтарящи се предмета и се открива десетият предмет в редицата. Затвърдява се редното значение на числата.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. и зад. 2. са предвидени за затвърдяване на
работа със съкратен запис на проста текстова задача.
Зад. 3. – затвърдяване на умения за съкратен запис
на съставна текстова задача и решението ѝ. Подходяща за домашна работа.
Зад. 4. Довършване на съкратен запис чрез предложения за подходящ въпрос към условието на задачата, записване на решението на съставената задача.
Подходяща за домашна работа.
За ученици със затруднения: работа с материали
от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5.
учебник
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 49
УПРАЖНЕНИЕ
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Упражнение

1. Сравни устно.

Вид на урока – затвърдяване на знанията и формиране на умения
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят знанията за събиране с преминаване и изваждане със заемане.
Задачи
1. Да се затвърдят знанията за събиране с преминаване и изваждане със заемане.
2. Да се затвърди приложението на разместителното
и съдружителното свойства на събирането за по-лесно
пресмятане на сборове на три и четири събираеми, работа с числови изрази.
3. Да се усъвършенстват уменията на учениците
при работа с текстови задачи – подходящ въпрос към
дадено условие, запис на решението с няколко пресмятания и запис с един числов израз.
4. Да се затвърдят знанията за работа в квадратна
мрежа – изчисляване обиколки на фигури по намерени
дължини, при зададена единична мярка на квадратчето в
мрежата. Чертане на фигура в квадратна мрежа при зададена единична мярка и обиколка. Движение по маршрути.
5. Затвърдяване на знания за намиране на неизвестно събираемо.
Методи на преподаване и учене – актуализиране
на стари знания, измерване, обобщение, конкретизация, анализ, синтез, сравнение, моделиране
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №1, учебна тетрадка №3, цветни моливи, линия.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задача за сравняване. Затвърдяват се знанията за двуцифрените числа като сбор от редните им
единици, свойствата на събирането, мерните единици
за дължина, маса и стойност.
Зад. 2. Затвърдяват се наименованията на компонентите на действия събиране и изваждане. Задачата се
изпълнява като математическа диктовка, уточнява се
мястото и значението на малките скоби. Проверява се
записът на числовите изрази и се пресмята стойността
им. Припомня се кои числа са най-голямо и най-малко
едноцифрено и двуцифрено число.
Зад. 3. Пресмятане сбор на три събираеми. Използване на разместителното и съдружителното свойства
на събирането.
Зад. 4. Работа с числови изрази със скоби. Уточнява
се редът на извършване на действията във всеки израз.
Проверката може да се извърши по различни начини.
Зад. 5. Включва усъвършенстване на умения за
решаване на съставни текстови задачи. Поставяне на
подходящ въпрос към условие, за да се реши задачата
с две пресмятания, запис на решението на задачата с

29 и 92

5 дес. + 4 ед. и 54

7 дес. + 13 ед. и 83

100 см и 1 м

9 дес. + 10 ед. и 9 дес. + 1 дес.

3 + 31+ 27 и 31 + (27 + 3)

7 дес. + 13 ед. и 83

95 кг – 17 кг и 88 кг

1 лв. и 25 ст. + 69 ст.

10 см и 1 дм
2. Запиши и пресметни.
а) От сбора на числата 26 и 39 извади 59.
б) Към разликата на числата 100 и 75
прибави 48.

3 м + (50 см + 50 см) и 4 м
в) От 100 извади разликата на найголямото двуцифрено число
и най-малкото едноцифрено число.

3. Пресметни по лесен начин. Кои свойства на събирането ще използваш?
4 + 27 + 26

11 + 63 + 9

37 + 28 + 23

4. Извърши действията. (37 + 29) + 19
100 − (43 + 18)

52 + 29 + 18

(80 – 7) + (27 − 19)

83 − (16 + 48)

(38 + 38) − 38

(73 + 0 ) − (73 − 0)

5. На коледно състезание по гимнастика участвали
43 момичета и 37 момчета.
От тях 18 деца получили медали.
а) Постави въпрос и реши задачата
с две пресмятания.
б) Запиши решението с един числов израз.
6. Запиши в тетрадката си двата маршрута на
Дядо Коледа до децата. Кой маршрут е по-къс?

Запиши така:

2 → – 2 надясно
3 ↑ – 3 нагоре
1 ↓ – 1 надолу.
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един числов израз. Обръща се внимание на учениците,
че това са два варианта за запис на решението на задачата и числовият израз обединява двете пресмятания.
Зад. 6. Необходимо е учениците да запишат маршрутите по показания образец. След това да преценят
кой маршрут е по-къс чрез преброяване страни на квадратчета от мрежата.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. Шифър. При правилно извършване на събирането и изваждането, се получава КОЛЕДА.
Зад. 2. Работи се според зададените схеми на решенията. Подходяща за домашна работа.
Зад. 3. Записът на решението може да е с две пресмятания или с един числов израз. Ако се изпълнява
в рамките на урока, може да се постави изискване за
съкратен запис, при помощ от учителя.
Зад. 4. Работи се в квадратна мрежа със зададена
единична мярка от 1 см. Учениците довършват правоъгълника и квадрата, намират обиколките им. Начертават фигура по дадена обиколка. Варианти за дължини
на страни на фигури с обиколка 8 см са: квадрат със
страна 2 см, правоъгълник – 1 см и 3 см.
За ученици със затруднения: работа с материали
от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник „Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 6.
учебник.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 50
ВЕЧЕ ЗНАМ!

50

Вече знам!
1. Пресметни.

+

47

+

5

27

+

43

69

8

+

31

54

Вид на урока – обобщение и систематизиране на
знанията

2. До колко години живее благородният елен?
Препиши и реши в тетрадката си, за да научиш.

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

3. Намери разликите и направи проверка.

Задачи
1. Да се обобщят и систематизират знанията за
събиране с преминаване и изваждане със заемане.
2. Да се затвърди приложението на разместителното и съдружителното свойства на събирането за
по-лесно пресмятане на сборове на три и четири събираеми, работа с числени изрази.
3. Да се обобщят и усъвършенстват знанията и
уменията на учениците за решаване на съставни текстови задачи.
4. Да се обобщят знания за намиране на неизвестно събираемо.
5. Да се обобщят знанията за видове триъгълници
според страните.
6. Да се обобщят знанията за работа с квадратна
мрежа.
Методи на преподаване и учене – обобщение,
измерване, анализ, синтез, моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №1, учебна тетрадка №3, цветни моливи,
линия.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Обобщаване на знания за намиране на
сборове с преминаване.
Зад. 2. Интегриране на знанията по математика
и околен свят. При вярно попълване на верижката с
примерите от събиране с преминаване и изваждане
със заемане, учениците научават, че благородният
елен живее до 36 години.
Зад. 3. Обобщаване на знания за изваждане със
заемане. Изисква се проверка чрез събиране.
Зад. 4. Обобщаване на знанията за работа с
числови изрази със скоби. Уточнява се редът на извършване на действията във всеки израз. Проверката може да се извърши по различни начини.
Зад. 5. Обобщаване на знанията за намиране на
сбор на три и четири събираеми. Използват се разместителното и съдружителното свойства на събирането.
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20

+ 22

?

−

− 28

?

43
5

+ 16

−

62
39

?

+ 70

−

?

80
6

+

− 64

46
35

+

32
68

?

100
−
43

4. Извърши действията.
26 + (100 – 75)

71 – (15 + 48)

(44 – 38) + 59

5. Пресметни по лесен начин.
34 + 19 + 6

37 + 45 + 13

15 + 22 + 25 + 38

6. Намери неизвестното събираемо.
14 + ? = 61

? + 28 = 100

37 + ? = 90

7. Искра си купила водни бои за 6 лв., темперни бои за 18 лв. и флумастери за 14 лв.
Платила с банкнота от 50 лв. Колко лева са Ӝ върнали?

8.

Колко са триъгълниците?
Колко са разностранните триъгълници?
Колко са равнобедрените триъгълници?
Колко са равностранните триъгълници?
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Зад. 6. Обобщаване на знанията за намиране на
неизвестно събираемо.
Зад. 7. Обобщаване на знания за решаване на съставни текстови задачи.
Зад. 8. Обобщаване и систематизиране на знанията за видове триъгълници според страните. Откриват
се триъгълниците и се определя видът им.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
Зад. 1. Задача за съотнасяне. Пресмятат се сборовете и разликите от подаръците и се съотнасят според отговора със съответното джудже. Подходяща за
домашна работа.
Зад. 2. Работа в квадратна мрежа. Определяне на
местоположението на обект хоризонтално (А, Б, В,
Г) и вертикално (1, 2, 3, 4). Рисуване на обекти по
даден код за местоположението им.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 2.
учебна тетрадка №1.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 51
МОГА ЛИ САМ?

51

Мога ли сам?

1. Пресметни.

Вид на урока – междинно оценяване.
Дидактическа цел на урока: Да се измерят чрез
тест и да се оценят постиженията на учениците за
усвоеното учебно съдържание по следните глобални
теми: „Числата 21, 22, 23, …, 99, 100“, „Събиране
и изваждане на числата до 100 без преминаване“,
„Събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване“. Диагностиката е текуща. Формата за теста
е индивидуална. Време за изпълнение на теста – 40
минути.
В приложенията в края на книгата за учителя,
предоставяме варианти на теста за две групи. Тестовете са аналогични на този, включен в учебника и
следва да се оценяват по същия начин.

+

39
4

+

15
67

+

23
68

+

46

26

54

+ 38

5 т.

17
2. Намери разликите.
−

42
9

−

54
28

−

70
31

−

50
13

100
−
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3. Извърши действията.
(16 + 74) – 32

73 – (27 + 28)

100 – (39 + 26)

5 т.

6 т.

4. Намери неизвестното събираемо.
17 + ? = 64

? + 19 = 80

36 + ? = 100

6 т.

5. Намери обиколката на фигурата и запиши вида Ӝ:
а) 3 см, 4 см, 5 см
б) 10 дм, 30 дм, 30 дм
в) 16 см, 16 см, 16 см
г) 13 м, 25 м, 13 м, 25 м.

12 т.

6. Калина имала 60 лв. Купила подарък за брат си за 34 лв.
и бонбони за 8 лв. Колко лева са Ӝ останали?

6 т.

Методи на преподаване и учене – оценяване
Учебно-методически ресурси – тест.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа с теста
Зад. 1. Измерва знанията за записване на числата
с цифри. Всяка вярно решена задача се оценява с 1 т.
Максимален брой – 3 т.
Зад. 2. Измерва знанията за състава на двуцифрените числа. Всяка вярно решена задача се оценява с 1 т. Максимален брой – 3 т.
Зад. 3. Измерва знанията за сравняване на двуцифрените числа. Максимален брой – 3 т.
Зад. 4. Измерва знанията за събиране без преминаване и с преминаване. Максимален брой – 5 т.
Зад. 5. Измерва знанията за изваждане без заемане и със заемане. Максимален брой – 5 т.
Зад. 6. Измерва знанията за работа с числови изрази и спазване реда за извършване на действията.
За всеки числов израз – 1 т. за вярно пресмятане в
скобите и 1 т. за верен краен резултат. Максимален
брой – 6 т.
Зад. 7. Измерва знанията за намиране на неизвестно събираемо. За всяка задача – 1 т. за правилно
прилагане на правилото за намиране на неизвестното събираемо и 1 т. за вярно пресмятане. Максимален брой – 6 т.
Зад. 5. Измерва знанията и уменията на учениците за намиране обиколки на фигури и определяне на
вида им. За всяка фигура – 1 т. за вярно пресмятане
на обиколката и 1 т. за вярно определен вид. Максимален брой – 6 т.

Общ сбор:

40 т.
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Зад. 6. Измерва знанията и уменията на учениците за решаване на съставни текстови задачи. За вярно първо пресмятане – 1 т. За вярно второ пресмятане – 1 т. и за отговор със съобщително изречение
– 1т. Максимален брой – 3 т.
Общо за целия тест максимален брой – 40 т.
Скала за трансформация на постиженията от точки в равнища на качествена оценка:
Първо равнище: от 0 т. до 20 т. – ученикът има
сериозни пропуски.
Второ равнище: от 21 т. до 30 т. – ученикът се
справя добре, но може повече.
Трето равнище: от 31 до 40 т. – ученикът се справя отлично!
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №1
В учебната тетрадка са дадени три задачи, които се разглеждат и решават по преценка на учителя.
Може да се дадат за изпълнение на учениците, които
се справят по-бързо с теста. За учениците със СОП в
приложенията предлагаме работен лист.
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Урок 52
УМНОЖЕНИЕ

52

Умножение
Колко са стотинките във всяко портмоне?

Вид на урока – нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се усвои аритметично действие умножение.
Задачи
1. Да се запознаят учениците с аритметично
действие умножение: събирането на равни събираеми заменяме с действието умножение, точка като
аритметичен знак за действие умножение, извършване на запис, четене на записа.
2. Да се усвои запис на сбор на равни събираеми
чрез действие умножение.
3. Да се усвои записване като сбор от равни събираеми на примери, представени като произведения.
4. Решаване на текстови задачи чрез записване на
решението чрез умножение, но пресмятане чрез събиране на равни събираеми.
Методи на преподаване и учене – наблюдение,
анализ, синтез, сравнение, аналогия.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №1, учебна тетрадка №3.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Новото знание е организирано в полето за нови
знания. Работи се с него и се коментират отделните
опорни пунктове с учениците. Сумите в трите портмонета могат да се намерят като сбор на равни събираеми. За всяко от тях се обяснява как можем да
запишем по-кратко. Важно е учениците да разберат
математическия смисъл на действие умножение като
сбор на равни събираеми. Разяснява се, че при четене
казваме колко пъти се повтаря равното събираемо ( 4
пъти по 2, 4 . 2. Чете се четири по две.). Събирането
на равни събираеми заменяме с действието умножение. Умножението се записва със знака „.“. Първото
число при действие умножение показва колко пъти
се повтаря като равно събираемо второто число.
Зад. 1. Затвърдява се новото знание, като учениците преписват в работните тетрадки сборовете на
равни събираеми и ги представят с умножение. Не
се изисква пресмятането им. Работи се с посочения
образец.
Зад. 2. Затвърдява се новото знание като учениците преписват в работните тетрадки произведенията, заменят ги със сборове на равни събираеми и ги
пресмятат. Ползва се посоченият образец.
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2+2+2+2=
5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 +10 + 10 =
= 8 ст.
= 25 ст.
= 70 ст.
Сборът на равните събираеми 2 + 2 + 2 + 2 се записва по-кратко 4.2.
2 + 2 + 2 + 2 = 4.2
Чете се четири по две.
4 пъти по 2
5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5.5

Чете се пет по пет.

5 пъти по 5
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 7.10

Чете се седем по десет.

7 пъти по 10
Събирането на равни събираеми заменяме с действието умножение.
Умножението се записва със знака „ . “.
1. Запиши всеки от сборовете с умножение.
3+3+3+3
7+7
4+4+4

11 + 11+ 11
9+9+9+9
18 + 18 + 18

0+0+0
36 + 36
20 + 20 + 20

2. Запиши като сбор от равни събираеми и пресметни.
3.12

2.13

10.1

2.0

5.6

4.9

6.0

3.16

3. В баскетболен отбор има 5 основни
състезатели. Колко състезатели има в:
а) 3 отбора
б) 5 отбора
в) 7 отбора?

3 + 3 + 3 + 3 = 4.3

3.12 = 12 + 12 + 12 =
= 24 + 12 = 36
3.12 = 36
а) 3.5 = 5 + 5 + 5 = 15
Отг. 15 състезатели
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Зад. 3. Текстова задача за приложение на новото
знание. За записване на решението на трите подточки се ползва образеца и се пресмята броя на състезателите.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Работи се с предметните илюстрации и се
записват сборовете на равни събираеми с умножение. Попълват се схемите.
Зад. 2. Отново се изисква да се записват произведения като сборове на равни събираеми, като се
пресмята и сборът. Онагледяването помага на учениците да осъзнаят връзката между събиране на равни
събираеми и умножение.
Зад. 3. Чрез попълване на празните полета в таблицата се затвърдява новото знание и връзката между сбор на равни събираеми и умножение.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 3.
учебна тетрадка.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 53
МНОЖИТЕЛ, ПРОИЗВЕДЕНИЕ

Множител, произведение

53

1. Деветте елена на Дядо Коледа са
Рудолф, Дашър, Денсър, Пренсър, Виксен,
Комета, Купидон, Донър, Блитцен.

Вид на урока – нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се усвоят компонентите при аритметично действие умножение.
Задачи
1. Да се запознаят учениците с компонентите на
аритметично действие умножение – множител, произведение.
2. Да се затвърди записване на сборове на равни
събираеми като произведения.
3. Да се затвърди записване на произведения като
сборове от равни събираеми и пресмятането им.
4. Решаване на текстови задачи чрез записване на
решението чрез умножение, но пресмятане чрез събиране на равни събираеми.
Методи на преподаване и учене – наблюдение,
анализ, синтез, сравнение, аналогия
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №2, учебна тетрадка №3.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Новото знание се въвежда с тематична
коледна текстова задача. Учениците трябва да пресметнат колко са рогата и колко са краката на деветте елена на Дядо Коледа. Пресмятат се съответните
сборове на равни събираеми. Следва запознаване с
компонентите на действие умножение. По-краткият начин за пресмятане е използване на умножение.
Вниманието на учениците се насочва към наименованията на компонентите, както и към факта, че 18
е произведение, но и 9 . 2 също е произведение. Т.е.
резултатът при действие умножение е произведение,
както и двата множителя свързани със знака за умножение. Първият множител показва колко пъти се
повтаря като равно събираемо вторият множител.
Зад. 2. Затвърдява се новото знание за компонентите при действие умножение. Учениците записват
всеки от сборовете на равни събираеми като произведение.
Зад. 3. Записва се всяко от произведенията като
сбор от равни събираеми. При проверката се обръща внимание на факта, че 4 . 5 = 5 . 4, т.е. и в двата
случая се получава 20, но при 4 . 5 събираме 5 като
равно събираемо 4 пъти, а при 5 . 4 събираме 4 като
равно събираемо пет пъти.

Колко са рогата на деветте елена?
9.2 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = ?
Колко са краката на деветте елена?
9.4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = ?

множител

9 . 2 = 18

множител

произведение

произведение
2. Запиши всеки от сборовете като произведение.
1+1
2+2+2+2+2

6+6+6
13 + 13 + 13+ 13

20 + 20 + 20 + 20
0+0+0+0+0

3. Запиши всяко от произведенията като сбор от равни събираеми и пресметни.
4.5

2.7

9.3

7.1

3.14

5.6

4. Намери произведението, ако:
а) първият множител е 2, а вторият е 17;
б) първият множител е 3, а вторият е 8.
5. На полуфинал на състезание по фигурно
пързаляне участват шест двойки.
Колко са състезателите? Запиши сбора
като произведение. Кои числа
са множители, кое – произведение?
6. В кутия шоколадови бонбони има 12 бонбона.
Колко бонбона има в:
а) 2 кутии;

б) 3 кутии;

в) 5 кутии?
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Зад. 4. Текстова задача за приложение на новото
знание. Решението се представя като сбор на равни
събираеми, след това се изисква да се запише сборът като произведение и да се определи кои числа са
множители и кое е произведение.
Зад. 5. Текстова задача – решението се извършва
като сбор на равни събираеми за всяка отделна подточка. Може да се постави изискване сборовете във
всяка подточка да се представят като произведения
и да се определи кои числа са множители и кое произведение.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1., зад. 2. и зад. 3. са подходящи за домашна
работа.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5.
учебник.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 54
РАЗМЕСТИТЕЛНО СВОЙСТВО
НА УМНОЖЕНИЕТО

54

Разместително свойство на умножението

1. Запиши със събиране и пресметни.
2.3

4.5

3.7

8.2

4.1

1.4

ред
колона

4 колони по 3 елхи
4.3 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (елхи)

Вид на урока – нови знания.

3 реда по 4 елхи
3.4 = 4 + 4 + 4 = 12 (елхи)

4.3 = 3.4

Дидактическа цел на урока: Да се усвои разместителното свойство на умножението.
Задачи
1. Да се усвои от учениците разместителното
свойство на умножението – като разменим множителите, произведението не се променя.
2. Да се затвърди записване на сборове на равни
събираеми като произведения.
3. Да се затвърди записване на произведения като
сборове на равни събираеми и пресмятането им.
4. Да се затвърдят знания за намиране на сбор на
три събираеми чрез използване на разместителното
и съдружителното свойство на събирането. Работа с
числови изрази със скоби.
5. Да се затвърдят знанията за намиране дължини
на отсечки при даден сбор и дължината на едната от
тях.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, наблюдение, анализ, синтез,
сравнение, аналогия.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №2, учебна тетрадка №3.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Актуализиране на знанията за пресмятане
на произведения като сборове на равни събираеми.
Следва новото знание: работа в полето за нови
знания с предметната илюстрация. Въвеждат се понятията ред и колона. Обясняват се двата възможни
варианта за пресмятане на броя на елхите. 4 колони
по 3 елхи – 4 . 3 и 3 реда по 4 елхи – 3 . 4. И в двата
случая се получава един и същ отговор. Провокират
се учениците да обърнат внимание, че в двете произведения се повтарят едни и същи числа като множители, а те намират различното. Достига се до размяна на
местата на множителите. Чете се, обяснява се и се запаметява разместителното свойство на умножението.
Зад. 2. Затвърдява се новото знание за разместителното свойство на умножението, като примерите
от втория ред се преписват в тетрадките. Отговорите на всеки отделен пример от първия и втория са
еднакви на базата на разместителното свойство на
умножението.
86

Като разменим
множителите,
произведението
не се променя.

4.3 = 3.4

Разместително свойство на умножението
2. Запиши произведенията от втория ред в тетрадката си, като ползваш
произведенията от първия ред.
4.6 = 24

4.5 = 20

3.17 = 51

7.8 = 56

6.4

5.4

17.3

8.7

3. Пресметни като използваш разместителното свойство на умнажението.
7.3

7.2

9.2

21.2

6.2

8.3

13.3

17.3

4. Пресметни.

26 + 32 + 38
17 + 21 + 53

7.3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = ?
7.3 = 3.7 = 7 + 7 + 7 = 21
82 – (36 + 27)
91 – (45 + 28)

60 – (22 – 19)
100 – (42 – 6)

5. Охлювът и костенурката се срещат при цветето.
Колко сантиметра изминава охлювът?
78 см
66

100 см

Зад. 3. Затвърдява се разместителното свойство
на умножението. За да се извършат по-лесни пресмятания на сборове на равни събираеми, е необходимо
да се приложи разместителното свойство на умножението. Работи се по показания образец.
Зад. 4. Затвърдяване на знания за намиране на
сбор на три събираеми чрез използване на разместително и съдружително свойства на събирането.
Работа с числови изрази със скоби. Припомнят се
начините за използване на свойствата на сбирането
при пресмятане на сборове с три събираеми, както
и редът за извършване на действията в изрази със
скоби.
Зад. 5. Текстова задача – намиране на дължина
на отсечка при даден сбор и дължината на първата
отсечка. Решението изисква да се коментира с учениците как ще намерят пътя на охлюва до срещата.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1., зад. 2. и зад. 3. са подходящи за домашна
работа.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: Сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 55
ДЕНОНОЩИЕ, МИНУТА

Денонощие, минута

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Да се усвоят понятията денонощие и минута.
Задачи
1. Да се усвои от учениците понятието денонощие:
денят и нощта след него е 1 денонощие. Понятието
минута. 1 час = 60 минути.
2. Да се затвърдят знанията от първи клас за определяне на часа по часовник във варианта кръгли часове.
3. Да се затвърдят знанията от първи клас за правилна ориентация при определяне на часовото време
предиобед и следобед, както и определяне продължителността на събитие по дадени начало и край.
4. Да се усвои от учениците определяне по часовник на времетраене на събитие в минути по дадени начало и край.
5. Да се усвои от учениците показ на определено
време в часове и минути на часовник.
6. Да се усвои от учениците пресмятане брой часове в няколко денонощия, пресмятане на брой изминали
денонощия в рамките на вчера, днес, утре.
Методи на преподаване и учене – наблюдение,
анализ, синтез, сравнение, аналогия моделиране
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка №2, учебна тетрадка №3.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Работа с полето за нови знания по сюжетните илюстрации и часовниците. Коментар с учениците на основните режимни моменти на учениците и часовия им
еквивалент. Актуализиране на знанията от първи клас
за време и час. Определяне на часа по часовник във
варианта кръгли часове, ориентация при определяне на
часовото време предиобед и следобед.
Следва ново знание: Денят и нощта след него са 1
денонощие. 1 денонощие = 24 часа.
Зад. 1. Затвърдяване на знанието за денонощие и
пресмятане на брой часове в 2 и 3 денонощия. Показ на
часовник от учебна тетрадка №3 на основни режимни
моменти.
Следва ново знание: Разглеждат се трите часовника и се коментира как се отчита време от 1 минута.
Оцветените сектори обозначават 1 минута и 5 минути. Учениците трябва да разберат, че между съседните
числа на циферблата са обозначени 5 минути. 1 час =
60 минути. Малката стрелка показва часовете, а голямата – минутите.
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08 : 00

12 : 00

07 : 00

00 : 00

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

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

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

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

12 ч. на обяд

7 ч. вечерта

0 ч. през нощта

8 ч. сутринта

Денят и нощта след него са 1 денонощие.
1 денонощие = 24 часа
1. а) Колко часа има в 2 денонощия, а в 3 денонощия?
б) Покажи на часовника: в колко часà ставаш от сън сутрин;
в колко часà лягаш да спиш вечер; в колко часà започват учебните часове;
в колко часà настъпва новата година.
1 минута
у
11

12

1

11
2

10

8

7

6

5

12

1

10

3

9
4

8

9 ч.

11
2

7

8

5

1 час = 60 минути
1 ч. = 60 мин.

1
2
3

9

4
6

12

10

3

9

7

4
6

5

5 минути

9 ч. 1 мин.

2. Колко минути са изминали?
а))

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

б)

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

в)

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

3. Покажи на часовника:
8 ч. 15 мин.
12 ч. 10 мин.
19 ч. 25 мин.

16 ч. 42 мин.

5.5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25
Отг. 25 мин.

21 ч. 17 мин.
5 ч. 33 мин.
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Зад. 2. Затвърдява се знанието за минутите, като се
обяснява на учениците как да проследят началното и
крайното положение на голямата стрелка в трите часовника. Използва се образеца, като броят на изминалите минути се представя първо като произведение
(колко пъти по 5 минути са изминали), а след това се
пресмята като сбор на равни събираеми.
Зад. 3. Затвърдява се новото знание за минута. Показ на определени времена на часовника от учебна тетрадка №3.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Подходяща за домашна работа. Затвърдява
се разместителното свойство на умножението.
Зад. 2. За пресмятане брой на изминали денонощия:
вчера, днес, утре. По преценка на учителя се разглежда
или в клас, или се оставя за домашна работа.
Зад. 3. Препоръчително е да се работи в рамките на
урочната дейност. Подготовка за новите знания в следващия урок. Включва пресмятания с еднородни мерни
единици.
За ученици със затруднения: работа с материали
от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 1.
учебник и зад. 3. Учебна тетрадка №2.
За по-бързо справящи се ученици: сборник „Пъстра математика“ – 2. клас.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 56
КОЛКО Е ЧАСЪТ?

56

Колко е часът?

1. Колко часà показва всеки от часовниците?

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Да се усвои определянето на време по часовник.
Задачи
1. Да се усвои от учениците определянето на време
по часовник.
2. Да се усвои колко часа показват часовниците по
два начина.
3. Да се затвърдят знанията от първи клас за правилна ориентация при определяне на часовото време
предиобед и следобед.
4. Да се затвърди определяне продължителността
на събитие по дадени начало и край. Да се затвърди
определянето на край на събитие по дадени начало и
продължителност. Да се затвърди определянето на начало на събитие по дадени продължителност и край.
5. Да се усвои от учениците пресмятане на брой изминали часове по начало в определен ден от седмицата
и край в определен ден от седмицата (до 3 денонощия).
6. Да се развие логическото и пространственото
мислене на учениците при работа със задачи в мрежа
– симетрия.
Методи на преподаване и учене – актуализиране
на стари знания, анализ, синтез, сравнение, аналогия.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка №2, учебна тетрадка №3.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Въвежда новото знание. Работи се с полето за нови знания. Учениците трябва да разберат, че
времето можем да определим по два начина: Например: 6 ч. 45 мин, или седем без петнайсет. Обръща се
внимание кога се изговарят минутите „и“ и кога се
изговарят „без“. Могат да се направят упражнения с
модела на часовник от учебна тетрадка №3 или с други
налични часовници.
Зад. 2. Затвърдява се знанието за определяне на
времето по часовник по двата възможни начина. Следи се за правилна ориентация на часовото време предиобед и следобед. Работи се с образеца.
Зад. 3. Ползва се модел на часовник и се определя
продължителността на пътуване по три дестинации в
България по начало и край на пътуванията. Задачата е
практическа насоченост и развива уменията за ориентация по жп разписания.
Зад. 4. Текстова задача за намиране на край на пътуване по дадени начало и продължителност.
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12 : 10

16 : 18

08:40

21 : 05

Колко е часът?
11 12 1
10
2
9
3
8
4
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11 12 1
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2
9
3
8
4
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11 12 1
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2
9
3
8
4
7 6 5

6 ч. 30 мин.
шест и половина

6 ч. 45 мин.
седем без петнайсет

6 ч. 50 мин.
седем без десет

2. Запиши в тетрадката си по друг начин.
а) седем без двайсет;

б) един и половина;

в) пет без пет;
д) 8 ч. 35 мин.;

г) 3 ч. 50 мин.;
е) 14 ч. 45 мин.

14 ч. 45 мин.?
Това е три без
петнайсет
следобед!

3. В таблицата е дадено разписанието на някои влакове.
Намери колко часа е продължителността на пътуването.
Тръгва

Пристига

Варна – Шумен

9:30 ч.

11:30 ч.

Продължителност

? ч.

Бургас – Казанлък

7:40 ч.

10:40 ч.

? ч.

София – Видин

13:25 ч.

20:25 ч.

? ч.

4. Бащата на Симо тръгва с автомобил от София в 8 ч. 15 мин. и пристига в Бургас
след 4 часа. В колко часà е пристигнал в Бургас?
5. Автомобил изминава разстоянието от София до Ловеч за 2 часа. В колко часà
е тръгнал автомобилът, ако е пристигнал в Ловеч в 15 ч. 30 мин.?
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Зад. 5. Текстова задача за намиране на начало на
пътуване по дадени край и продължителност.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Подходяща за домашна работа и за работа
в клас. Събитията, включени в таблицата, са познати
на учениците и са с познавателна насоченост, относно правилните им времеви представи. Затвърдяват се
определяне на време по часовник, намиране продължителност на събитие по дадени начало и край. Учениците попълват дисплеите на часовниците и пресмятат
продължителността на събитието.
Зад. 2. За пресмятане брой изминали часове по начало – час, в определен ден от седмицата и край – час,
в определен ден от седмицата (до 3 денонощия). Подходяща за работа в клас.
Зад. 3. За домашна работа.
Зад. 4. и Зад. 5. – за развитие на логическото и
пространственото мислене. Работи се в мрежа – симетрични образи. След указания от учителя могат да се
възложат за домашна работа.
За ученици със затруднения: работа с материали
от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 4. и
зад. 5. учебна тетрадка №2.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 57
УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока – затвърдяване на знания и формиране на умения и навици.
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят
знанията за действие умножение и компонентите му,
разместителното свойство на умножението, денонощие, минута, определяне на време по часовник.
Задачи
1. Да се затвърдят знанията записването на сбор
на равни събираеми като произведение.
2. Да се затвърдят знанията за компонентите на
действие умножение.
3. Да се затвърди определяне на време по часовник по два начина.
4. Да се затвърди определяне продължителността
на събитие по дадени начало и край. Да се затвърди
определянето на край на събитие по дадени начало
и продължителност. Да се затвърди определянето
на начало на събитие по дадени продължителност и
край.
5. Да се затвърдят времевите представи на учениците за продължителност на събитие – под 10 минути, от 15 до 30 минути, по-малко от 1 час, точно 1
час, повече от 1 час. Да се затвърдят времевите представи за точно време на основните режимни моменти
в хода на денонощието.
6. Да се затвърди превръщането на денонощия в
часове и на часове в минути.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, обобщение, конкретизация, анализ, синтез, сравнение.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №2, учебна тетрадка №3.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Затвърдява се знанието за представяне на
сборове на равни събираеми като произведения. Отриват се сборовете, които отговарят на условието и
се записват като произведения.
Зад. 2. Затвърдява се знанието за пресмятане на
произведения като сбор на равни събираеми. Пресмятат се примерите и се записват тези, които отговарят на поставеното условие в задачата.
Зад. 3. Затвърдяват се компонентите при действие
умножение. Устно се отговаря с „да“ или „не“ дали
са верни твърденията.

Упражнение
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1. Разгледай сборовете. Препиши в тетрадката си тези, които можеш да
представиш като произведение, и ги пресметни.
6+6+6

1+1+1+2

1+1+9+9

10 + 10 + 10

8+8+8+8

0+0+0

4+4+4+4

3+7+7

2. Открий произведенията с отговор 12, запиши ги в тетрадката си.
3.4

6.2

1.12

12.1

2.9

2.6

4.3

5.2

3.6

8.2

3. Отговори с „да“ или „не“ вярно ли е, че:
а) 5 . 3 = 15
множители – 5 и 3,
б) 2 . 9 = 18
множители – 2 и 18,
в) 6 . 4 = 24
множители – 4 и 4,

произведение – 15
произведение – 9
произведение – 24.

4. Покажи на часовника:
а) 9 ч. 25 мин. б) 20 ч. 15 мин.
г) единадесет и половина;

в) седем без петнадесет;
д) 16 ч. 37 мин.

5. Колко е часът, ако: а) малката стрелка показва 8, а голямата 9
б) голямата стрелка показва 4, а малката 1
в) голямата и малката стрелка показват 6?
6. Определи колко време е необходимо за:

под 10 минути

от 15 минути до 30 минути

над 1 час

7. Кои телевизионни предавания продължават по-малко от 1 ч,
кои – точно 1 ч, и кои – повече от 1 ч?
07:00 Добро утро, 08:00 Спорт, 08:30 Детски филм, 09:30 Шоу на лед, 10:30 Искам
да зная, 12:00 Новини, 12:30 Детски сериал, 14:00 Домашни любимци, 15:30...
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Зад. 4. Затвърдява се знанието за определяне на
час по часовник. На модела на часовник от учебна
тетрадка №3 се показват посоченото време.
Зад. 5. Затвърдява се знанието за определяне на
време по часовник като се следят позициите на малката и голямата стрелка в трите подточки. При необходимост се работи с модел на часовник.
Зад. 6. Ориентирана за развитие на времевите
представи на учениците кои дейности колко време
отнемат в ежедневието им: под 10 минути, от 15 до
30 минути, над 1 час.
Зад. 7. Определяне продължителност на събития
по дадена телевизионна програма: по-малко от 1 час,
точно 1 час, повече от 1 час.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. и 3. са подходящи за домашна работа. Учителят дава указания как се работи с тях.
Зад. 2. Разглежда се в клас, като се актуализират
знанията 1 денонощие = 24 часа, 1 час = 60 минути.
За ученици със затруднения: работа с материали от Учебна тетрадка №3 и е-учебник.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5.
от учебника.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 58
ДЕЛЕНИЕ

58

Деление

1. Емил и Веска имат 6 бонбона и искат да си ги разделят поравно.
По колко бонбона ще получи всеки?

Вид на урока – нови знания.
Решение: За да си разделят
бонбоните поравно, всяко дете
трябва да получи по 3 бонбона.

Дидактическа цел на урока: Да се усвои
действие деление.
Задачи
1. Да се усвои действие деление, знак за деление,
запис на делението.
2. Да се усвои знанието, че действие деление е обратно на действие умножение.
3. Да се усвои деление на равни части и деление
по съдържание.
4. Да се усвоят умения за ориентация в конкретна житейска ситуация за приложение на деление на
равни части и деление по съдържание.

При действие деление разделяме число на равни части.
Записваме 6:2 = 3. Знакът за деление е „ : “.
2. На тренировки по футбол десет деца се разпределят в пет групи поравно.
По колко деца има във всяка група?
10:5 = 2

Решение: Ако разделим децата в пет групи
поравно, във всяка група ще има по 2 деца.
Проверка: 5.2 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10
10:5 = 2, защото 5.2 = 10. Отг. 2 деца
Действие деление е обратно на действие умножение.
10:2 = 5, защото 2.5 = 10
3. Разпредели 12 ябълки в:
а) 2 чинии поравно;

Методи на преподаване и учене – наблюдение,
анализ, синтез, сравнение, моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №2, учебна тетрадка №3.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Текстова задача за формиране на новото
знание. Работи се с полето за нови знания. Илюстрацията помага за осъзнаване на математическия смисъл на действие деление. Коментира се с учениците и
се достига до извода, че при действие деление разделяме числото на равни части. Въвежда се записът на
делението, обръща се внимание на знака за действие
деление „:“.
Зад. 2. Предвидена за извеждане на новото знание, че действие деление е обратно на действие умножение. Ползва се полето за нови знания. Илюстрациите помагат за решаването на задачата. Обсъжда
се с учениците предложеното решение и се извежда
взаимната обратимост на действията деление и умножение. Обръща се внимание на факта, че 10 : 2 =
5, защото 2 . 5 = 10.
Зад. 3. Приложение на новите знания в реални
ситуации за разделяне поравно на предмети. Акцентира се върху: „Какво разделям на групи?“, „Колко
са групите?“ и „Колко предмета са в група?“. Работи
се с посочения образец. При деление на равни части
разделяме количеството предмети на броя на групите и получаваме брой предмети в една група.
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б) 3 чинии поравно;

Какво разделям в групи?
12
12

Колко са групите?
2

в) 4 чинии поравно.

Колко ябълки са в група?
6
12:2 = 6

Отг. 6 ябълки.
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II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Затвърдяват се новите знания. По преценка на учителя може да се работи в клас, но може да
се възложи и за домашна работа.
Зад. 2. Разглежда се задължително в урочната
дейност, защото включва деление на равни части и
деление по съдържание. Включената таблица съдържа 4 колони: „Ситуация“, „Какво разделяш на групи?“, „Колко са групите?“ и „Колко предмета има в
1 група?“ . Обсъжда се с учениците смисълът и съдържанието на всяка колона. При деление на равни
части разделяме количеството предмети на броя на
групите и получаваме брой предмети в една група, а
при деление по съдържание разделяме количеството
предмети на броя на предметите в група и получаваме колко са групите.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: cборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 59
ДЕЛИМО, ДЕЛИТЕЛ, ЧАСТНО

Делимо, делител, частно
1. Ирина залепила поравно 15 снимки на 3 страници в албума си.
По колко снимки има на всяка страница?
Решение:
15:3 = ?
15:3 = 5,
защото 5.3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15
Отг. 5 снимки.

Вид на урока – нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се усвоят компонентите на действие деление.
Задачи
1. Да се запознаят учениците с компонентите на
действие деление – делимо, делител, частно. Да се
усвои, че делимото и делителят, свързани със знака
за деление, също е частно.
2. Да се затвърди връзката между делението и умножението като взаимнообратни аритметични действия.
3. Да се затвърди начинът за пресмятане на произведение като сбор на равни събираеми.
4. Да се затвърди разместителното свойство на
умножението.
5. Да се затвърдят новите знания при решаване
на текстови задачи.
Методи на преподаване и учене – наблюдение,
анализ, синтез, сравнение, аналогия, моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №2, учебна тетрадка №3.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Новото знание е организирано в полето за
нови знания. Тръгва се от текстова задача, чието съдържание е илюстрирано. Коментира се решението
и се акцентира на връзката между делението и умножението. Подават се наименованията на компонентите при действия деление. Обръща се внимание, че
делимото и делителят, свързани със знака за деление, също е частно.
Зад. 2. Изисква приложение на знанието за взаимообратимостта на деление и умножение. Примерите се преписват и решават от учениците по показания образец.
Зад. 3. В трите подточки по предметни илюстрации (редици, колони) се съставят 2 задачи с умножение и 2 задачи с деление. Работи се по предоставения
образец.
Зад. 4. Затвърдяват се знанията за употреба на
аритметичните действия умножение и деление. В
двете подточки учениците трябва да преценят кое
аритметично действие да използват, за да запишат
решението на задачата.
Зад. 5. Учениците са поставени в проблемна си-
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делител
делимо

15 : 3 = 5

частно

частно
2. Обясни защо делението е извършено правилно.
8:4 = 2
21:3 = 7

36:4 = 9
56:7 = 8

6:2 = 3,
защото 3.2 = 2 + 2 + 2 = 6

3. Запиши и пресметни две произведения и две частни.
а)

б)

в)

8:4 = 4,
защото 2.4 = 4 + 4 = 8
4. Кой е записал вярно?
а) Четири еднакви химикалки струват 8 лв.
Колко струва една химикалка?
Искра 8:4 = ?

Камен 8.4 = ?

б) Една химикалка струва 2 лв.
Колко струват 4 такива химикалки?
Искра 4:2 = ?

Камен 4.2 = ?

5. Приятели си разделили поравно 12 стикера. Какъв може да е броят
на приятелите?
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туация и трябва да потърсят възможни решения.
Удачна е за групова работа. Възможен брой на приятелите е: 2, 3, 4, 6.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Затвърдяване на компонентите на действие
деление. Откриват се и се поправят грешките. Може
да се работи в клас, но е възможно да се постави за
изпълнение като домашна работа.
Зад. 2. За домашна работа.
Зад. 3. Препоръчително е да се работи в рамките
на урочната дейност. Отново се обръща внимание на
учениците за смисъла и съдържанието на отделните
колони в таблицата, както и за начините, по които
намираме липсващите данни в таблицата.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5.
от учебника.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 60
ПЪТИ ПОВЕЧЕ,
ПЪТИ ПО-МАЛКО

60

Пъти повече, пъти по-малко

1. Сравни числата.
2и6

80 и 40

30 и 60

20 и 10

6 и 12

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Учениците да осмислят отношенията „пъти повече“ и „пъти по-малко“.
Задачи
1. Да се усвоят отношенията „пъти повече“ и
„пъти по-малко“.
2. Да се осмисли връзката на отношението „пъти
повече“ с действие умножение и на отношението
„пъти по-малко“ с действие деление.
3. Да се усвои умение за намиране на число, няколко пъти по-голямо от друго число, и за намиране
на число, няколко пъти по-малко от друго число.
4. Да се усвои умение за кратно сравняване – колко
пъти едно число е по-голямо или по-малко от друго.
5. Да се развиват уменията за самостоятелно решаване на текстови задачи.
6. Да се осмисли схематичното моделиране на
текстова задача чрез използване на отсечки.
Методи на преподаване и учене – актуализиране
на стари знания, онагледяване, анализ, моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №2, учебна тетрадка №3, е-учебник, чертожна линия.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Със задачата се актуализират знанията за
сравняване на числа. Беседа относно съотношението
между сравняваните числа: едното е два пъти по-голямо или два пъти по-малко от другото. Каре за нови знания: анализ по картината с портмонета с пари. Изказване на отношенията „пъти повече“ и „пъти по-малко“.
Зад. 2. Беседа и анализ по картините. Изказват се
твърдения с изразите „пъти повече“ и „пъти по-малко“ за броя на топчетата, теглото на животните и
броя на рибките в аквариумите.
Зад. 3. Задача за самостоятелно прилагане на новите знания. Използва се даденият образец.
Зад. 4. Елементарна текстова задача с едно пресмятане. Намиране на число, няколко пъти по-голямо от друго число. Как ще намерим колко топки има
на другия клон на елхата? Като умножим броя на
топките на първия клон по 2. (Като увеличим броя на
топките на първия клон 2 пъти.) Анализ на онагледяването. Коментар какво символизира всяка от отсечките и как е изразен графично въпросът на задачата.
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има 3 пъти
повече пари
2. Сравни.

5 кг

има 2 пъти
по-малко пари

Зелените топчета са два пъти
повече от червените топчета.
Червените топчета са два пъти
по-малко от зелените топчета.

10 кг

3. Запиши в тетрадката си:
Числото, което е 3 пъти по-голямо от 10.
Числото, което е 2 пъти по-малко от 6.
Числото, което е 4 пъти по-голямо от 5
4. На един клон на елхата има 3 топки.
На друг клон има 2 пъти повече
топки. Колко топки има
на втория клон на елхата?

3.10 = 10 + 10 + 10 = 30
30 е 3 пъти по-голямо от 10.

?

72

II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Графично моделиране на отношенията
„пъти повече“ и „пъти по-малко“. Подходяща е за
решаване след зад. 2. в учебника.
Зад. 2. Затвърждаване на отношението „2 пъти
по-голямо“. Учениците могат да пресмятат на ум или
да използват тетрадките си за работа в клас. Подходяща е за домашна работа.
Зад. 3. Геометрична задача за построение. Учениците използват означението в квадратната мрежа,
за да определят дължините на страните на зеления
квадрат. Може да стане и чрез измерване. Учениците
сами преценяват къде да разположат своя чертеж в
квадратната мрежа.
Зад. 4. Елементарна текстова задача с едно пресмятане за намиране на число, 2 пъти по-голямо от
друго число. Как ще намерим колко мидички има сестрата на Зейнеб? Като умножим броя на мидичките
на Зейнеб по 2. Подходяща е за решаване след зад. 4.
от учебника или за домашна работа.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 2. –
учебна тетрадка.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 61
УМНОЖЕНИЕ С 2

61

Умножение с 2

.2

б) 2 пъти по-голямо от 6;
1. Кое число е: а) 2 пъти по-голямо от 2;
в) 2 пъти по-голямо от 10?
2. На колко е равно?
2 + 2 + 2 = 3.2
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 7.2

Вид на урока – нови знания.
Дидактическа цел на урока: Учениците да усвоят табличното умножение с 2.
Задачи
1. Да се усвои таблицата за умножение с 2.
2. Да се осмисли връзката между съседните резултати от таблицата за умножение с 2.
3. Да се приложат на практика знанията за табличните резултати от умножение с 2 при решаване на
различни задачи.
4. Да се усъвършенстват уменията за чертане на
отсечки.
5. Да се затвърди умението за намиране обиколка
на правоъгълник.
6. Да се овладее умение за решаване на текстови
задачи от намиране произведение на две числа.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, анализ, моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №2, учебна тетрадка №3, табло с таблиците за умножение, е-учебник, чертожна линия.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. – актуализират се знанията за намиране на
число, няколко пъти по-голямо от друго число.
Зад. 2. Пресмятане на произведения от таблицата
с 2 като сбор от равни събираеми. Каре за нови знания: Да се използва богатото онагледяване за извеждане на табличните резултати. На числовата ос ясно
е представена връзката между съседните произведения с 2: всяко следващо е с 2 по-голямо от предходното. Таблицата да се изпише на класната дъска.
Зад. 3. Упражнение за чертане на отсечка. Предваритено трябва да се пресметне дължината ѝ.
Зад. 4. Записване на моделирани суми като произведения. Да се използва Приложение № 10 от тетрадка
№ 3.
Зад. 5. Елементарна текстова задача от намиране
произведение на две числа. Към задачата е даден и
съкратен запис. Демонстриран е правилният анализ.
Как ще намерим колко ученици общо играят волейбол? Като умножим броя на отборите по броя на
учениците в един отбор.
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1.2 = 2
2.2 = 2 + 2 = 1.2 + 2 = 4
3.2 = 2 + 2 + 2 = 2.2 + 2 = 6
4.2 = 2 + 2 + 2 + 2 = 3.2 + 2 = 8
5.2 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 4.2 + 2 = 10
6.2 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 5.2 + 2 = 12
7.2 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 6.2 + 2 = 14
8.2 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 7.2 + 2 = 16
9.2 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 8.2 + 2 = 18
10.2 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 9.2 + 2 = 20

3. Начертай в тетрадката си отсечка, 2 пъти по-дълга от дадената.

4 см

4. Запиши като произведения и пресметни колко лева са общо.

3.2 лв. = 6 лв.
5. Във физкултурния салон волейбол играят 2 отбора по 6 ученици.
Колко ученици общо играят волейбол?
Как ще намерим
колко ученици
общо играят
волейбол?

2 отбора
по 6
ученици

Колко
ученици
общо
играят?

Като умножим броя
на отборите по
броя на учениците
в един отбор.
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II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Прилагане на знанията за таблицата за умножение с 2. Подходяща е за общокласна самостоятелна работа след въвеждане на табличните резултати.
Зад. 2. Подходяща е за учениците със затруднения. Нагледно представяне на умножение с 2.
Зад. 3. Моделиране с числов израз по предметно-аналитична картина. Важно е учениците да не
пропускат да именуват числата и резултатите.
Зад. 4. Намиране обиколка на правоъгълник при
зададена мярка на квадратната мрежа. Да се обърне
внимание на мярката: 1 квадратче – 2 см. Задачата
може да се реши по два начина: Първо да се умножат
дължините на страните по две (колкото е мярката)
и после да се намери обиколката или да се намери
обиколката и накрая резултатът да се умножи по 2.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 4.
от учебна тетрадка № 2.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 62
ДЕЛЕНИЕ С 2
Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Учениците да усвоят табличното деление с 2.
Задачи
1. Да се усвои таблицата за деление с 2.
2. Да се осмисли делението като обратно на
действие умножение.
3. Да се приложат на практика знанията за табличните резултати от деление с 2 при решаване на различни задачи.
4. Да се усъвършенстват уменията за чертане на
квадрат върху квадратна мрежа.
5. Да се затвърди умението за решаване на текстова задача, съдържаща отношението „пъти по-малко“.
6. Да се овладее умение за решаване на текстови
задачи от деление на равни части.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, анализ, моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №2, учебна тетрадка №3, е-учебник, чертожна линия.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задача за устно смятане. Прилага се разместителното свойство на умножението.
Зад. 2. Въвеждане на действието деление на равни части.
Каре за нови знания: Практическа задача – да се
разделят 16 цветни топчета на 2 момчета поравно.
Представя се табличното деление с 2 като обратно на
умножението с 2.Въвеждат се понятията четно число
и нечетно число.
Зад. 3. Елементарна текстова задача от деление
на равни части. Показан е правилния начин за анализ
на задачата. Как ще намерим по колко ученици са се
качили в една кабинка? Като разделим броя на учениците на броя на кабинките.
Зад. 4. Осмисляне на понятието „чифт“ като двойка неща (ски, обувки, чорапи, ръкавици).
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Деление с 2

1. Пресметни устно.
− 38
.8
40

:2
+4

−18

.9

2. Можеш ли да разделиш 8 цветни
маркера на 2 деца по равно?

:2

2:2 = 1, защото 1.2 = 2
4:2 = 2, защото 2.2 = 4
6:2 = 3, защото 3.2 = 6
8:2 = 4, защото 4.2 = 8
10:2 = 5, защото 5.2 = 10
12:2 = 6, защото 6.2 = 12
14:2 = 7, защото 7.2 = 14
16:2 = 8, защото 8.2 = 16
18:2 = 9, защото 9.2 = 18
20:2 = 10, защото10.2 = 20

Действие деление е обратно на действие умножение.
Правим проверка на делението с умножение. 16:2 = 8

Проверка: 8.2 = 16

Числата, които се делят на 2, са четни числа.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20... – четни
Числата, които не се делят на 2, са нечетни числа.
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19... – нечетни
3. На ски в планината отиват 12 ученици. Разделят се в две кабинки на лифта
поравно. По колко ученици се качват в една кабинка?
Как ще намерим
по колко ученици
са се качили в
една кабинка?

12 ученици
в 2 кабинки
поравно

4. Колко чифта образуват 20 ръкавички?

По колко
ученици
са в една
кабинка?

Като разделим
броя на всички
ученици на броя
на кабинките.
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II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Онагледяване на действие деление с 2.
Подходяща задача за ученици със затруднения, както и за общокласна работа след зад. 2. от учебника.
Зад. 2. Задача за чертане на квадрат върху квадратна мрежа. Първо трябва да се пресметне дължината на страната на втория квадрат.
Зад. 3. Елементарна текстова задача, съдържаща
отношението „пъти по-малко“. Подходяща е за домашна работа.
Зад. 4. Логическа редица от фигури. Занимателна
задача.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 4.
от учебна тетрадка № 2.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 63
УПРАЖНЕНИЕ

Упражнение

.2 :2
1. Пресметни.

9

2

Вид на урока – затвърждаване на знанията и формиране на умения (упражнение).
Дидактическа цел на урока: Учениците да затвърдят и автоматизират табличното умножение и деление с 2.
Задачи
1. Да се затвърдят таблиците за умножение и деление с 2.
2. Да се приложат на практика знанията за табличните резултати от умножение и деление с 2 при решаване на различни задачи.
4. Да се затвърди умението за намиране обиколка
на правоъгълник.
5. Да се затвърди умението за решаване на задачи, съдържащи отношенията „пъти повече“ и „пъти по-малко“.
6. Да се затвърди умението за решаване на текстови задачи от намиране произведение на две числа, деление на равни части, намиране на число, няколко пъти
по-малко от друго число.
7. Да се затвърят уменията за измерване и чертане
на отсечки.
Методи на преподаване и учене – актуализиране
на стари знания, онагледяване, анализ, моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка №2, учебна тетрадка №3, страна Б на ламинирания картон към учебника, табло с таблиците за умножение, е-учебник, чертожна линия.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. – за устно смятане за автоматизиране на
табличните резултати от умножение и деление с 2.
Зад. 2. Текстова задача за намиране обиколка на
правоъгълник. Първо трябва да се намери широчината
на правоъгълника, като се реши задача, съдържаща отношението „2 пъти по-малка“.
Зад. 3. – е подходяща за устно смятане при фронтална работа с целия клас. Може да се допълни с още
примери от същия вид.
Зад. 4. Подходяща е за устно смятане. Как ще намерим колко общо са ските? Като умножим броя на чифтовете по броя на ските в един чифт.
Зад. 5. Елементарна текстова задача с едно пресмятане от деление. Как ще намерим по колко банана е
сложила бабата на Боян във всяка чиния? Като разделим броя на бананите на броя на чиниите.
Зад. 6. Елементарна текстова задача, съдържаща
отношението „пъти по-малко“. Показан е правилният
начин за анализ на задачата.
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2. Дължината на правоъгълник е 8 см. Широчината е 2 пъти по-малка.
Намери обиколката на правоъгълника.
Решение. Широчината е 8 см :2 = 4 см.
Обиколката е 8 см + 4 см + 8 см + 4 см = 24 см.
3. Кое число е:
2 пъти по-голямо от 8;
2 пъти по-голямо от 3;
2 пъти по-голямо от 6;

? см

2 пъти по-малко от 12;
2 пъти по-малко от 18;
2 пъти по-малко от 2?

8 см

4. В гардероба на хотела има 9 чифта ски.
Колко общо са ските?
5. Бабата на Боян купи 8 банана. Сложи ги
в 2 чинии поравно. По колко банана е сложила
във всяка чиния бабата на Боян?
6. Братът на Снежка има в касичката си 16 лв. Снежка има
спестени 2 пъти по-малко пари от брат си. Колко лева има Снежка?
Как ще намерим
колко лева има
Снежка?

Като разделим
парите на
брат Ӝ на 2.

7. Измери отсечките. Начертай в тетрадката си отсечки,
2 пъти по-къси от дадените.
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Зад. 7. Практическа задача за измерване и чертане
на отсечки. Първо трябва да се пресметнат дължините
на отсечките, като се използва отношението „2 пъти
по-малки“ или „2 пъти по-къси“ от дадените.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Задача-верижка, подходяща за устно смятане, но при затруднение учениците могат и да пресметнат писмено отделните резултати.
Зад. 2. Задача-пиктограма. Важно е да се осмисли,
че един символ означава 2 деца. Първо се попълва таблицата с броя на децата, а после се отговаря на въпросите като се правят съответните изчисления.
Зад. 3. Творческо упражнение върху текстова задача. Всеки ученик решава задачата, която сам е съставил чрез допълване на условието.
Зад. 4. Творческо упражнение върху текстова задача от вида преобразуване. След като вече е решена
зад. 3., следва учениците да предложат нов въпрос към
условието, така че задачата да се решава с едно пресмятане.
За ученици със затруднения: работа с материали
от учебна тетрадка №3, работа с таблото или със страна Б на ламинирания картон, както и с е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник „Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 7. от
учебника, зад. 2., 3. и 4. от учебна тетрадка № 2.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 64
УМНОЖЕНИЕ С 3

64
1. Пресметни.

Вид на урока – нови знания
+3

Дидактическа цел на урока: учениците да се запознаят с таблицата за умножение с 3.
Задачи
1. Да се усвои таблицата за умножение с 3.
2. Да се усвои намирането на обиколка на равностранен триъгълник чрез действие умножение.
3. Да се усъвършенства умението за решаване на
задачи, съдържащи отношението „пъти повече“.
4. Да се формира умение за разграничаване на
отношението „с 3 повече“ от отношението „3 пъти
повече“ при решаване на текстови задачи.
5. Да се развиват уменията за самостоятелно решаване на текстови задачи.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, анализ.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №2, учебна тетрадка №3, е-учебник, чертожна линия, табло с таблицата за умножение.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Със задачата се актуализират знанията на
учениците за таблично умножение с 2.
В карето за нови знания: нагледно представяне на
табличните резултати от таблицата за умножение с
3. Произведенията са обозначени върху числовата
права. В таблицата всяко произведение е представено като сбор на равни събираеми. Всеки следващ
резултат е представен като получен от предходния с
прибавяне на повтарящия се множител.
Зад. 2. Измерване страните на триъгълник и определяне вида му. Намиране обиколка на равностранен триъгълник чрез използване на действие умножение с 3.
Зад. 3. Текстова задача, съдържаща отношенията
„с 3 повече“ и „3 пъти по-малко“. Как ще намерим
обиколката на равностранния триъгълник? Като съберем дължините на трите му страни. Въвеждане на
втори начин за намиране обиколка на равностранен
триъгълник. Как ще намерим обиколката на триъгълника? Като умножим дължината на страната му по
броя на страните му.
Зад. 4. Изброяване на равностранни триъгълници
в серия от еднакви геометрични композиции.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Прилагане на знанията за таблично умножение с 3. Задачата е подходяща за изпълнение след
въвеждане на новите знания от учебника.
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Умножение с 3

0
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3
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5.2

2.2

2.3

+3

6
1.3 = 3
2.3 = 6
3.3 = 9
4.3 = 12
5.3 = 15
6.3 = 18
7.3 = 21
8.3 = 24
9.3 = 27
10.3 = 30
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15
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18

+3

7.3
21

9.2

+3

8.3
24

2.4

+3

9.3

+3

10.3

27

30

1.3 = 3
2.3 = 3 + 3 = 1.3 + 3 = 6
3.3 = 3 + 3 + 3 = 2.3 + 3 = 9
4.3 = 3 + 3 + 3 + 3 = 3.3 + 3 = 12
5.3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 4.3 + 3 = 15
6.3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 5.3 + 3 = 18
7.3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 6.3 + 3 = 21
8.3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 7.3 + 3 = 24
9.3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 8.3 + 3 = 27
10.3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 9.3 + 3 = 30

2. Измери страните на триъгълника и определи
вида му. Намери обиколката му.

Обиколката намирам, като
умножа страната по 3.

Решение. Триъгълникът е равностранен със страна 2 см.
Обиколката е 2 см + 2 см + 2 см = 6 см. Можем да
намерим обиколката и чрез умножение: 3.2 см = 6 см.
3. Трите феи Елис, Дорис и Юлис
си купили нови криле. Крилете на
Елис стрували 9 лв. На Дорис били
3 пъти по-скъпи от тези на Елис.
Крилете на Юлис стрували с 3 лв.
повече от тези на Елис. Открий кои
са крилете на Дорис и кои на Юлис.

12 лв.
Елис

Дорис

Юлис

9 лв.

27 лв.

4. Колко са триъгълниците?
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Зад. 2. За усъвършенстване изчислителните умения на учениците. Подходяща е за по-бързо работещите ученици, след изпълнение на зад. 1.
Зад. 3. Усъвършенстване уменията на учениците
за намиране обиколка на равностранен триъгълник
чрез използване на действие умножение с 3. Подходяща е за решаване след зад.2 от учебника.
Зад. 4. и 5. Творческо упражнение върху текстови
задачи. Сравняване на двойки задачи. Изисква се да
открият по какво се различават двете задачи. Подходящо е да се прочетат последователно двете задачи и
да се коментира разликата в условията им.
Зад. 4. Текстова задача, съдържаща отношението
„с 3 повече“. Подходяща е за решаване след зад. 3 от
учебника, както и за домашна работа.
Зад. 5. Текстова задача, съдържаща отношението
„3 пъти повече“. Подходяща е за решаване след зад.
3 от учебника, както и за домашна работа.
Зад. 6. Математическа диктовка. Подходяща за
изпълнение след зад. 4 в учебника. Вариране с формулировките на задачи от действие умножение.
За ученици със затруднения: работа с картон
– приложение към учебника, работа с материали от
учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 3.
от учебника.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 65
Деление с 3

1. Пресметни устно.
.2
+ 12
4

Вид на урока – нови знания

?

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

?

?

?

?

.9

− 98

+ 90

:2

?

2. Можеш ли да разделиш 9 колички на 3 момчета по равно?

Дидактическа цел на урока: Учениците да се
запознаят с таблицата за деление с 3.
Задачи
1. Да се затвърдят и усъвършенстват уменията за
таблично умножение и деление с 2 и таблично умножение с 3.
2. Да се усвоят табличните резултати от деление с 3.
3. Да се усвои умение за намиране страна на равностранен триъгълник по дадена негова обиколка.
3. Да се усъвършенства умението за решаване на
текстови задачи от деление на равни части.
4. Да се затвърди умението за решаване на текстови задачи, с отношението „пъти по-малко“.
5. Да се развиват уменията за самостоятелно решаване на текстови задачи.
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Деление с 3

:3

:3
3. Сравни.
6.2 и 21:3
4.3 и 24:3

4.2 и 20:2
15:3 и 8.2

3:3 = 1, защото 1.3 = 3
6:3 = 2, защото 2.3 = 6
9:3 = 3, защото 3.3 = 9
12:3 = 4, защото 4.3 = 12
15:3 = 5, защото 5.3 = 15
18:3 = 6, защото 6.3 = 18
21:3 = 7, защото 7.3 = 21
24:3 = 8, защото 8.3 = 24
27:3 = 9, защото 9.3 = 27
30:3 = 10, защото 10.3 = 30

27:3 и 3.3

27:3 и 2.1

3.2 и 18:3

30:3 и 7.2

4. За имения ден на Иван майка му купила 18 сладки. Разделила ги в 3
чинийки поравно. По колко сладки е сложила във всяка чинийка?
? см
5. Обиколката на равностранен триъгълник е 24 см.
На колко сантиметра е равна дължината на едната му страна?
? см

Как ще намерим колко
сантиметра
е дължината
Като разделим
на едната страна?
обиколката на броя на
страните на триъгълника.
6. Кои са скритите числа в редицата?
Кое е правилото?
30,

, 24, 21,

,

, 12,

, 6,

? см

.
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Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №2, учебна тетрадка №3, е-учебник

Зад. 6. Изследване на зависимост в редицата от
числа.

Насоки за организиране на учебната среда

II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Задача от делимост на числата. Прилагат
се знанията от табличното деление с 2 и с 3.
Зад. 2. Математическа диктовка. Подходяща за
изпълнение след зад. 3 в учебника. Вариране с формулировките на задачи от действие деление.
Зад. 3. Намиране страната на равностранен триъгълник по дадена обиколка. Задачата е подходяща за
самостоятелна работа след зад. 5 от учебника.
Зад. 4. Текстова задача, съдържаща отношението
„3 пъти по-малко“.
Как ще намерим колко ученици свирят на пиано?
Като разделим броя на учениците, които пеят в
хора, на 3.

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Занимателна задача-верижка за устно смятане. Автоматизират се умения за устно извършване
на аритметичните действия
Зад. 2. Задача за приложение на операцията деление с 3 чрез нагледно-практически действия.
В карето за нови знания: нагледно представяне
на табличните резултати от таблицата за деление
с 3. Действие деление се въвежда като обратно на
действие умножение. Таблицата се изгражда на базата на вече изучените случаи на умножение с 3. Чрез
илюстрацията се онагледява случаят 18:3.
Зад. 3. Сравняване стойностите на двойки числови изрази от изучените случаи на умножение и деление и новите случаи от деление с 3. Подходяща
за изпълнение като самостоятелна работа от всички
ученици.
Зад. 4. Текстова задача от деление на равни части.
Подходящо е да се направи беседа с учениците по
начина на решение на задачата.
Зад. 5. Задача за намиране дължината на едната
страна на равностранен триъгълник по дадена обиколка. Въвежда се правило: Страната на равностранен триъгълник намираме като разделим обиколката
на броя на страните му.

За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 6.
от учебника и зад. 1 от учебна тетрадка №2.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 66
Упражнение

66

Упражнение

1. Пресметни.

Вид на урока – затвърждаване на знания и формиране на умения.
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
автоматизират знанията на учениците за таблично
умножение и деление с 3.
Задачи
1. Да се затвърдят и усъвършенстват уменията за
таблично умножение и деление с 3.
2. Да се усъвършенстват уменията за чертане и
измерване на отсечки.
3. Да се затвърдят знанията за отношенията „пъти
повече“ и „пъти по-малко“.
3. Да се усъвършенства умението за решаване на
текстови задачи от деление на равни части.
4. Да се осмисли онагледяването на текстови задачи чрез схематично моделиране – с отсечки.
5. Да се развиват уменията за самостоятелно решаване на текстови задачи.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, беседа, демонстрация, анализ.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №2, учебна тетрадка №3, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задача за прилагане знанията за таблично
умножение и деление с 3. Подходяща е за самостоятелна работа в тетрадките, но и за устно смятане при
фронтална работа.
Зад. 2. Задача за прилагане на знанията за геометричната фигура триъгълник. Подходяща е за устно смятане и фронтална работа.
Зад. 3. Задача за приложение на умението за измерване и чертане на отсечки.
Зад. 4. Текстова задача от деление на равни части.
Подходяща е за самостоятелна работа.
Зад. 5. съдържа отношението „3 пъти по-малко“.
Подходяща е за самостоятелно решаване.
Зад. 6. Съставна текстова задача с действие деление и действие събиране. Задачата е онагледена със
схематичен модел с отсечки. Подходящо е да се анализира начинът на онагледяване. Да се насочи вниманието как се изразява неизвестното в схематичния модел.
Зад. 7. Задача за намиране обиколка на триъгъл-

98

.3 :3

8.3

21:3

1.3

30:3

9.3

6.3

12:3

5.3

24:3

3.3

2. Как се нарича фигура, която има 3 страни?
Колко страни имат 7 триъгълника?
3. Измери отсечката. Начертай отсечка, която е 3 пъти по-къса от дадената.

4. Дядо Иван приготви 30 лв. за имените дни на тримата си внуци –
Йоан, Йордан и Калоян. Раздели сумата поравно. По колко лева
е дал дядото на всеки внук?
5. Людмил има колекция от 18 енциклопедии. Братчето му има 3 пъти по-малко
енциклопедии. Колко енциклопедии има братчето на Людмил?
6. За имения ден на Таня баба Ӝ опече 21 кифлички и 3 пъти по-малко кексчета.
Колко сладкиша общо е опекла бабата на Таня?
Как ще намерим
колко кексчета
Като разделим
е опекла бабата
броя на
на Таня?
кифличките на 3.
А как ще намерим
колко сладкиши
Като към броя на
общо е опекла?
кифличките прибавим
броя на кексчетата.
21
?
?
7. Страната на всеки от малките равностранни триъгълници е 2 см.
Намери обиколката на големия триъгълник.
По колко различни начина можеш да направиш това?

78

ник. Възможни са различни подходи при намиране
обиколката на големия триъгълник:
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Задача за сравняване на числа и използване на отношенията „пъти по-малко“ и „пъти по-голямо“. Образец: 4 е „3 пъти по-малко“ от 12.
Зад. 2. Задача-верижка. Подходяща е за домашна
работа.
Зад. 3. Творческо упражнение – допълване на въпрос до получаване на текстова задача.
Зад. 4. Творческо упражнение – преобразуване на
текстова задача по изменение в модела на решението
й. Усъвършенства се разбирането на учениците за
разликата в отношенията „с 3 сантиметра по-къса“ и
„3 пъти по-къса“.
Зад. 5. За чертане на отсечки. Предварително
трябва да се пресметнат дължините на втората и третата отсечки. Подходяща е за домашна работа.
За ученици със затруднения: работа с материали от Учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 7. –
учебника и зад. 4 учебна тетрадка №2.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 67
Умножение с 4
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Умножение с 4

.4
1. Кое число е: а) 2 пъти по-голямо от 4;

б) 3 пъти по-голямо от 4;

в) 2 пъти по-голямо от 10?
2. Колко гуми общо имат 3 коли? А 7 коли?

Вид на урока – нови знания.
Дидактическа цел на урока: Учениците да се
запознаят с таблицата за умножение с 4.
Задачи
1. Да се усвои таблицата за умножение с 4.
2. Да се усвои намирането на обиколка на квадрат
чрез действие умножение.
3. Да се усъвършенства умението за решаване на
задачи, съдържащи отношението „пъти повече“.
4. Да се развиват уменията за самостоятелно решаване на текстови задачи.
5. Да се формира умение за съставяне на текстова
задача по дадено аритметично действие.
Методи на преподаване и учене – актуализиране
на стари знания, онагледяване, анализ, моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №2, страна Б на ламинирания картон,
е-учебник, табло с таблицата за умножение.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Със задачата се актуализират знанията на
учениците за намиране на число, няколко пъти по-голямо от друго число.
Зад. 2. Практическа задача, която подготвя за въвеждане на умножение с 4.
Каре за нови знания: Умножението с 4 е онагледено с плочки от домино. Нагледно представяне на
табличните резултати от таблицата за умножение с
4. Произведенията са обозначени върху числовата
права. В таблицата всяко произведение е представено като сбор на равни събираеми. Всеки следващ
резултат е представен като получен от предходния с
прибавяне на повтарящия се множител 4.
Зад. 3. Логическа редица числа. Всяко следващо е
с 4 по-голямо от предишното.
Зад. 4. Елементарна текстова задача с едно пресмятане. Затвърждаване на умението за решаване
на текстова задача, съдържаща отношението „пъти
повече“. Правилният анализ е представен в образец.
Зад. 5. Геометрична текстова задача за намиране
обиколка на квадрат по дадена дължина на страната
му. Въвежда се нов начин на намиране обиколка на
квадрат – чрез умножение на дължината на страната
по броя на еднаквите страни.

+4
0

1.4
4

.4

+4

2.4

+4

8
1.4 = 4
2.4 = 8
3.4 = 12
4.4 = 16
5.4 = 20
6.4 = 24
7.4 = 28
8.4 = 32
9.4 = 36
10.4 = 40

3.4
12

+4

4.4

+4

16

5.4

+4

20

6.4

+4

24

7.4
28

+4

8.4

+4

32

9.4

+4

36

10.4
40

1.4 = 4
2.4 = 4 + 4 = 1.4 + 4 = 8
3.4 = 4 + 4 + 4 = 2.4 + 4 = 12
4.4 = 4 + 4 + 4 + 4 = 3.4 + 4 = 16
5.4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4.4 + 4 = 20
6.4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 5.4 + 4 = 24
7.4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 6.4 + 4 = 28
8.4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 7.4 + 4 = 32
9.4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 8.4 + 4 = 36
10.4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 9.4 + 4 = 40

3. Кои са скритите числа в редицата?
Кое е правилото?

4,

, 12, 16,

, 24,

,

36,

.

4. В един втори клас 5 ученици учат немски език и 4 пъти повече
учат английски език. Колко ученици
от класа учат английски език?
Като умножим
броя на учениците,
които учат
Как ще намерим
немски език, по 4.
колко ученици учат
английски език?
5. Дължината на страната на квадрат е 3 см.
Намери обиколката на квадрата.
Решение: 4.3 см = 12 см (е обиколката на квадрата)

3 см
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II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Задачата е подходяща за общокласна самостоятелна работа за първоначално прилагане на
новите знания, веднага след извеждане таблицата.
Зад. 2. Моделиране с числови изрази на количествени отношение, изразени в предметно-аналитични
картини. Подходяща е за ученици със затруднения
или за домашна работа.
Зад. 3. Задачата е подходяща за решаване след
зад. 5. от учебника или за домашна работа.
Зад. 4. Учениците могат да съставят задачи от намиране произведение, както и задачи за намиране на
число, няколко пъти по-голямо от друго число. Като
аритметичен модел задачите трябва да са от изучените таблични резултати.
Зад. 5. Съставни текстови задачи, зададени в таблици от покупко-продажба при посочени единична
цена, брой и платена сума се търси колко е рестото.
Първо следва да се намери общата стойност на покупката.
За ученици със затруднения: работа с таблото и
със страна Б на ламинирания картон, както и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 4. и
зад. 5. от учебна тетрадка №2.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 68
Деление с 4

68

Деление с 4

1. Реши задачите.

9

Вид на урока – нови знания.
Дидактическа цел на урока: Учениците да се
запознаят с таблицата за деление с 4.
Задачи
1. Да се затвърдят и усъвършенстват уменията за
таблично умножение и деление с 3 и таблично умножение с 4.
2. Да се усвоят табличните резултати от деление с 4.
3. Да се усвои умение за намиране страна на квадрат по дадена негова обиколка.
3. Да се усъвършенства умението за решаване на
текстови задачи от деление на равни части.
4. Да се затвърди умението за решаване на текстови задачи, съдържащи отношението „пъти по-малко“.
5. Да се развиват уменията за самостоятелно решаване на текстови задачи.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, беседа, демонстрация, анализ, моделиране
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №2, учебна тетрадка №3 – приложение
№ 10, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Занимателна задача-мълчанка за устно
смятане. Автоматизират се умения за устно извършване на действията деление с 3 и умножение с 4.
Зад. 2. Задача за приложение на операцията деление с 3 чрез нагледно-практически действия.
В карето за нови знания. Нагледно представяне
на табличните резултати от таблицата за деление
с 4. Действие деление се въвежда като обратно на
действие умножение. Таблицата се изгражда на база
на вече изучените случаи на умножение с 4. Чрез
илюстрацията се онагледява случая 24:3.
Зад. 3. Текстова задача, подходяща за групова работа с използване на Приложение № 10 от тетрадка № 3.
Зад. 4. Задача за намиране дължината на едната
страна на квадрат по дадена негова обиколка. Въвежда се правило: Страната на квадрат намираме
като разделим обиколката на броя на страните му.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Задача-верижка. Включени са и примери
от навата таблица за деление с 4. Подходяща е за ра100

:4
2

12
21
:3
24

30

8
27

7

6
.4

4
9

2. Можеш ли да разделиш
12 кокичета в 4 вази поравно?

:4

4:4 = 1, защото 1.4 = 4
8:4 = 2, защото 2.4 = 8
12:4 = 3, защото 3.4 = 12
16:4 = 4, защото 4.4 = 16
20:4 = 5, защото 5.4 = 20
24:4 = 6, защото 6.4 = 24
28:4 = 7, защото 7.4 = 28
32:4 = 8, защото 8.4 = 32
36:4 = 9, защото 9.4 = 36
40:4 = 10, защото10.4 = 40

3. Вуйчото даде 20 лв. на 4 племенници за касичките им. Раздели парите в четирите
касички поравно. По колко пари е дал на всяко дете? Покажи как ги е разделил.

4. Обиколката на квадрат е 36 см. Намери на колко сантиметра
е равна дължината на едната страна на квадрата?
? см
Както при равностранния
триъгълник, ще разделим
обиколката на броя на страните.

? см
? см
? см
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бота след въвеждане на новите знания. Може да се
даде и за домашна работа.
Зад. 2. Текстова задача от деление. Как ще намерим колко стаи заемат учениците? Като разделим общия брой ученици на броя ученици, настанени в една
стая. Подходяща е за решаване в урока.
Зад. 3. Творческо упражнение от вида преобразуване – състяване на нова текстова задача в зависимост от внесени изменения в модела за нейното
решение. Да се даде възможност на няколко ученици
да дадат своите предложения. Може да се съставят
задачи, аналогични на зад. 2.
Зад. 4. Подходяща е за домашна работа. Може да
се реши и в урока, след зад. 4.
Зад. 5. Текстова задача от деление по съдържание. Подходяща е за домашна работа.
Зад. 6. Занимателна задача за довършване на шевица. Развива се наблюдателност и чувство за симетрия. Подходяща задача за домашна работа.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 2.
и зад. 3. от учебника и зад. 1 от учебна тетрадка №2.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 69
Упражнение

Упражнение

.4 :4

69

1. Пресметни устно.
21

Вид на урока – затвърждаване на знания и формиране на умения.
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и автоматизират знанията на учениците за таблично умножение и деление с 4.
Задачи
1. Да се затвърдят и усъвършенстват уменията за
таблично умножение и деление с 4.
2. Да се усъвършенстват уменията за измерване на
отсечки.
3. Да се усъвършенства умението за решаване на
елементарни текстови задачи от намиране произведение на две числа, от деление на равни части, както и на
съставни текстови задачи.
5. Да се развиват уменията за самостоятелно съставяне на текстови задачи.
Методи на преподаване и учене – актуализиране
на стари знания, онагледяване, беседа, демонстрация,
анализ, моделиране
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка №2, учебна тетрадка №3 – приложения № 8
и № 9, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Подходяща е за устно смятане при фронтална форма на работа.
Зад. 2. Подходяща е за индивидуална самостоятелна
работа. Усъвършенства се умението на учениците да
правят проверка на делението чрез умножение.
Зад. 3. – приложение на умението за измерване на
отсечки. Всяка част от начупената линия е 4 см.
Зад. 4. Текстова задача за намиране произведение
на две числа.
Зад. 5. Съставна текстова задача с действие умножение и действие събиране. Показан е синтетичен подход
на разбор на текстовата задача: първо се търси как ще намерим броя на учениците в микробусите и после се пита
как ще намерим общия брой ученици, които заминават.
Зад. 6. Съставна текстова задача. Решава се по нагледна опора. Може да се използват Приложения № 8
и № 9 от Тетрадка № 3.
Зад. 7. Творческо упражнение: Ако учениците се
затрудняват, може да им се даде пример. Важно е, съставените от тях текстови задачи да се решават точно
с посочения числов израз. Задачите им може да са от
деление на равни части, от деление по съдържание или
за намиране на число, 4 пъти по-малко от друго число.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Важно е да се обърне внимание, че един сим-

:3

.4

+2

:3

.4

−20

:4

2. Пресметни и направи проверка на делението.
28:4

8.4

36:4

6.4

12:4

8:4

3.4

40:4

10.4

32:4

3. Пресметни дължината на начупената линия с умножение.

4. Чичо Мишо продава плодове на пазара. Сложи в 6 мрежички по 4 кг мандарини.
Колко килограма мандарини общо е пакетирал чичо Мишо?
5. На бяло училище в Рила заминават 30 ученици с един автобус и още четири
микробуса с по 8 ученици. Колко ученици общо заминават?
Как ше намерим броя
на учениците, които
заминават с микробуси?
Как ще намерим
общо колко ученици
заминават?

Като умножим броя
на микробусите
по броя на учениците
в един микробус.

Като към броя на учениците от автобуса прибавим броя на учениците
от микробусите.

6. Бащата на Влади плати на касата
на магазина за електроуреди с една
банкнота от 50 лв. и 4 банкноти
по 10 лв. Колко лева общо плати
бащата на Влади?
7. Състави текстова задача, която се решава така: 12:4 = .
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вол отговаря на 4 деца. Първо се попълва таблицата, а
след това се отговаря на въпросите, като необходимите
изчисления се извършват устно или писмено.
Зад. 2. – намиране на обиколки на равностранен
триъгълник и на квадрат по дадени дължини на страните им. Подходяща е за домашна работа.
Зад. 3. Елементарна текстова задача от деление на
равни части.
Зад. 4. Задачата е подобна на зад. 3., но се различава по броя на играещите. Пропедевтика на знанието
за делимост на числата. Анализира се по същия начин
като зад. 3. Подходящо е да се направи упражнение
със страна Б на ламинирания картон – приложение към
учебника. В таблицата да се оградят по различен начин
(с кръгче, с триъгълниче и с квадратче) числата, които
се делят на 2, числата, които се делят на 3 и числата,
които се делят на 4 (до числото 40).
Зад. 5. Творческо упражнение върху текстови задачи от вида допълване на числови данни до получаване
на задача.
За ученици със затруднения: работа с материали
от учебна тетрадка №3- приложения № 8 и № 9, табло
с таблиците за умножение, ламиниран картон – страна
Б и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник „Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 7. –
учебник и зад. 1. и зад. 5. от учебна тетрадка №2.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 70
Умножение с 5
Вид на урока – нови знания.

70
1. Пресметни.

Методи на преподаване и учене – актуализиране
на стари знания, онагледяване, анализ, моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №2, страна Б на ламинирания картон,
е-учебник, табло с таблицата за умножение.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Със задачата се актуализират знанията на
учениците за умножение с 2, с 3 и с 4.
Зад. 2. Практическа задача, която подготвя за въвеждане на умножение с 5.
Каре за нови знания: Умножението с 5 е онагледено с плочки от домино. Нагледно представяне на
табличните резултати от таблицата за умножение с
5. Произведенията са обозначени върху числовата
права. В таблицата всяко произведение е представено като сбор на равни събираеми. Всеки следващ
резултат е представен като получен от предходния с
прибавяне на повтарящия се множител 5.
Зад. 3. За първоначално прилагане на новите знания. Задачата е за сравняване стойностите на числови изрази.
Зад. 4. Задачата е от вида математическа диктовка.
Зад. 5. Съставна текстова задача с две пресмятания. Решава се с едно умножение и едно събиране.
Как ще намерим колко билета общо е продала леля
Люси? Като към броя на билетите продадени на 7
души приавим и останалия брой билети. Как ще намерим броя на билетите, продадени на 7 души? Като
умножим броя на хората по роя на билетите, които е
продала на всеки от тях.
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5.3
2.5

3.5
5.4

.5
5.2
4.5

2. Колко пръста има на 2 ръце?
А на 8 ръце?
5 + 5 = 2.5
5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 8.5

Дидактическа цел на урока: Учениците да се
запознаят с таблицата за умножение с 5.
Задачи
1. Да се усвоят табличните резултати от умножение с 5.
2. Да се усъвършенства умението за решаване на
задачи, съдържащи отношението „пъти повече“.
3. Да се затвърди умението за намиране обиколка
на квадрат.
4. Да се развиват уменията за самостоятелно решаване на съставни текстови задачи.
5. Да се формира умение за допълване на въпрос
до получаване на текстова задача.

Умножение с 5

+5
0

1.5
5

.5

+5

2.5

+5

10
1.5 = 5
2.5 = 10
3.5 = 15
4.5 = 20
5.5 = 25
6.5 = 30
7.5 = 35
8.5 = 40
9.5 = 45
10.5 = 50

3.5
15

+5

4.5

+5

20

5.5

+5

6.5

25

30

+5

7.5
35

+5

8.5
40

+5

9.5
45

+5

10.5
50

1.5 = 5
2.5 = 5 + 5 = 1.5 + 5 = 10
3.5 = 5 + 5 + 5 = 2.5 + 5 = 15
4.5 = 5 + 5 + 5 + 5 = 3.5 + 5 = 20
5.5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 4.5 + 5 = 25
6.5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5.5 + 5 = 30
7.5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 6.5 + 5 = 35
8.5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 7.5 + 5 = 40
9.5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 8.5 + 5 = 45
10.5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 9.5 + 5 = 50

3. Сравни.
3.4 и 2.5

3.5 и 4.4

10 . 4 и 8.5

6.5 и 9.4

4. Числото 8 увеличи 5 пъти. Кое число получи?
Числото 9 увеличи 5 пъти. Кое число получи?
Кое число е 5 пъти по-голямо от 6?
5. В павилиона за билети леля Люси продаде на
7 души по 5 билета и още 23 билета.
Измисли въпрос и реши задачата.
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II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Геометрична задача за построение. Първо
трябва да се намери обиколката на втория квадрат и
след това да се пресметне неговата страна, за да се
начертае и оцвети квадрата.
Зад. 2. Задачата е подходяща за домашна работа
или за индивидуална самостоятелна раота по време
на урока. Затвърждава се табличното умножение с
5, с 4 и с 3.
Зад. 3. Практическа задача с банкноти. Подходящо е да се използват приложения № 8, № 9 и № 10
от Тетрадка № 3. Задачата е подходяща за групова
работа.
Зад. 4. Логическа редуца от фигури. Занимантелна задача. Десетата и двадесет и петата фигури в редицата могат да се открият чрез дорисуване и чрез
прилагане на табличното умножение с 5.
За ученици със затруднения: работа с таблото и
със страна Б на ламинирания картон, както и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 4.
от учебна тетрадка №2.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 71
Деление с 5

1. Реши задачите.

Дидактическа цел на урока: Учениците да се
запознаят с таблицата за деление с 5.
Задачи
1. Да се затвърдят и усъвършенстват уменията за
таблично умножение и деление до 4 и таблично умножение с 5.
2. Да се усвоят табличните резултати от деление с 5.
3. Да се усъвършенства умението за решаване на
текстови задачи от деление на равни части.
4. Да се затвърди умението за решаване на задачи, съдържащи отношението „пъти по-малко“.
5. Да се развиват уменията за самостоятелно решаване на текстови задачи.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, беседа, демонстрация, анализ, моделиране
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №2, страна Б на ламинирания картон,
е-учебник, чертожна линия
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Занимателна задача-мълчанка за устно
смятане. Автоматизират се умения за устно извършване на действията деление с 4 и умножение с 5.
Зад. 2. Задача за приложение на операцията деление с 5 чрез нагледно-практически действия.
В карето за нови знания: нагледно представяне
на табличните резултати от таблицата за деление
с 5. Действие деление се въвежда като обратно на
действие умножение. Таблицата се изгражда на база
на вече изучените случаи на умножение с 5. Чрез
илюстрацията се онагледява случая 10:5.
Зад. 3. Задача от вида математическа диктовка.
Показани са различни начини за формулиране на задачи от действие деление.
Зад. 4. Елементарна текстова задача от деление
по съдържание. Към задачата е показан правилния
начин на анализ.
Зад. 5. Аналогична на зад. 4. Подходяща е за самостоятелна работа.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Задача за делимост на числата.
Зад. 2. Задача за делимост на числата. Използва се

24

3

4

16

:4

28

9

6

28

8

Вид на урока – нови знания.
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Деление с 5

:5

7

8

.5

4

2. Раздели на 5 катерички поравно. По колко жълъда ще има за всяка катеричка?

:5

5:5 = 1, защото 1.5 = 5
10:5 = 2, защото 2.5 = 10
15:5 = 3, защото 3.5 = 15
20:5 = 4, защото 4.5 = 20
25:5 = 5, защото 5.5 = 25
30:5 = 6, защото 6.5 = 30
35:5 = 7, защото 7.5 = 35
40:5 = 8, защото 8.5 = 40
45:5 = 9, защото 9.5 = 45
50:5 = 10, защото 10.5 = 50

3. Кое число е 5 пъти по-малко от 35? Намали числото 45 пет пъти.
Кое число получи? Кое е частното на числата 25 и 5?
4. Сестрата на Елена раздели 20 рози в букети по 5 рози. Колко букета е
направила? Ако се затрудняваш, помогни си с рисунка.

Как ще
намерим броя
на букетите?

Като разделим
броя на всички рози
на броя на розите
в един букет.

5. В сладкарския цех майката на Росен приготви 45 кифлички. Постави ги
по 5 кифлички в плик. Колко плика с кифлички е приготвила?
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страна Б на ламинирания картон – приложение към
учебника. Задачата е подходяща за групова работа.
Зад. 3. Геометрична задача за определяне вида на
триъгълници. Затвърждава се умението за измерване
страни на триъгълници и за наименоване на триъгълници.
Зад. 4. Елементарна текстова задача от деление
на равни части. Как ще намерим по колко палачинки
е сложила в чиния? Като разделим общия брой палачинки на броя на чиниите.
Зад. 5. Занимателна задача, която се решава „рачешката“ – тръгва се от полученото накрая число 12
и се извършват обратните операции. Намисленото
число е 4.
Зад. 6. Занимателна задача за довършване на шевица. Развива се наблюдателност и чувство за симетрия. Подходяща задача за домашна работа.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 1 и
зад. 2. от учебна тетрадка №2.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 72
УПРАЖНЕНИЕ

72

Упражнение

1. Пресметни.

8

Вид на урока – затвърждаване на знания и формиране на умения.
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
автоматизират знанията на учениците за таблично
умножение и деление с 5.

.5

4

3

9

7

2

10

6

.5 :5
5

25

1

40

35

50

20

5

15

45

10
30

:5

2. а) Делимото е 45, делителят е 5. Намери частното.
б) Единият множител е най-голямото едноцифрено число,
а другият множител е 5. Намери тяхното произведение.
в) елимото е сборът на числата 17 и 18, а делителят е 5.
На колко е равно частното?
г) Делимото е най-малкото двуцифрено число, а делителят е 5.
Кое е частното?
д) Разликата на числата 42 и 6 намали 4 пъти. Кое число получи?

Задачи
1. Да се затвърдят и усъвършенстват уменията за
таблично умножение и деление с 5.
2. Да се усъвършенстват уменията за намиране
обиколка на равностранен триъгълник и за намиране
страна на квадрат по дадена негова обиколка.
3. Да се усъвършенства умението за решаване на
елементарни текстови задачи от намиране произведение на две числа, от деление на равни части, както
и на съставни текстови задачи.
5. Да се развиват уменията за самостоятелно съставяне на текстови задачи.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, беседа, демонстрация, анализ, моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №2, учебна тетрадка №3 – приложение
№ 10, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задача-мълчанка. Подходяща е за устно
смятане при фронтална форма на работа. Автоматизира се табличното умножение и деление с 5.
Зад. 2. Задача от вида математическа диктовка.
Затвърждава се терминологиятапри действия умножение и деление. Използвани са разнообразни начини за формулировка.
Зад. 3. Геометрична задача за намиране обиколка
на равностранен триъгълник. Развива се умението за
разчитане на чертеж.
Зад. 4. Геометрична задача за намиране страна на
квадрат по дадена негова обиколка. Приложение на
действие деление.
Зад. 5. Задача за цени на стоки. Прилага се деление
на 5. Задачата е от деление по съдържание. Като разделим цената на стоката на стойността на една банкнота ще намерим броя на банкнотите. Подходящо е
да се използва Приложение № 10 от Тетрадка № 3.
Зад. 6. Елементарна текстова задача от намиране
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3. Намери обиколката
на триъгълника.
5 см

5 см

4. Намери на колко е равна
страната на квадрат
с обиколка 20 см.

5 см

Об. 20 см

5. С колко такива банкноти може да платиш
всяка от покупките?

50 лв.

25 лв.

15 лв.

35 лв.

6. Димо и четирима негови приятели отиват в четвъртък на кино. Купуват си
билети по 5 лв. Колко лева общо струват билетите?
7. Съставете задача, която се решава така:

50 лв. : 5 = .
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произведение на две числа. Първо трябва да се прецени броя на билетите.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Задача, в която числовата информация е
изразена в правоъгълна диаграма. Първо трябва да
се разгледа диаграмата, за да се установи по колко
колички има всяко от момчетата. След това се отговаря на въпросите.Затвърждава се решаване на задачи от сравняване по разлики и от кратно сравняване
с отношението „пъти повече“.
Зад. 2. Творческо упражнение върху текстови задачи от вида съставяне на текстова задача по числов
израз модел на решението ѝ. Задачата може да е от
покупко-продажба, за спестявани пари и др.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3. Приложение № 10, табло
с таблиците за умножение, ламиниран картон – страна Б и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: cборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5.
и зад. 7. от учебника и зад.1. и зад. 2. от учебна тет
радка №2.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 73
РЕД НА ДЕЙСТВИЯТА

Ред на действията

1. За да решиш по-лесно задачите, постави скоби и запиши в тетрадката си.
23 + 7 + 18

Вид на урока – нови знания.
Дидактическа цел на урока: Учениците да се запознаят с реда на действията в числов израз, който не
съдържа скоби.
Задачи
1. Да се затвърдят и усъвършенстват уменията за
таблично умножение и деление до 5.
2. Да се затвърдят уменията за решаване на съставни числови изрази.
3. Да се усвои реда на действията в числови изрази,
които не съдържат скоби.
4. Да се затвърди спазването на реда на действията
в числови изрази, които не съдържат скоби при решаване на задачи.
5. Да се формира умение за записване решението
на съставна текстова задача с един числов израз.
6. Да се развиват уменията за самостоятелно решаване на съставни текстови задачи.
Методи на преподаване и учене – актуализиране
на стари знания, онагледяване, беседа, демонстрация,
анализ, моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка №2, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Учениците трябва да преценят къде да поставят скоби, така че задачите да се решават по-лесно.
Актуализиране на ред на действия в изрази, които съдържат скоби.
Зад. 2. Изходна задача с геометрично съдържание.
Показани са два начина за намиране обиколка на правоъгълник, като и при двата начина се акцентира на
определяне реда на действията, когато се извършват
умножение и събиране. В карето нови знания. Определение за реда на действията в числови изрази, които
не съдържат скоби.
Зад. 3. Показано е решение, което е записано с
един числов израз.
Зад. 4. Съставни числови изрази, при които трябва
да се приложат новите знания за реда на действията,
когато са съчетани умножение или деление със събиране или изваждане. Задачата е подходяща за общокласна самостоятелна работа.
Зад. 5. Съставна текстова задача, при която е показан начинът за записване на решението с един съставен числов израз.
Зад. 6. Откриване на вярно решение чрез сравняване на два модела. Единият съдържа типична грешка
при пресмятане на съставен числов израз без скоби.
Да се коментира как е получено грешното решение.
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8 + 49 + 1

50 + 22 + 8

2. Намери обиколката на правоъгълник с дължина 5 см и широчина 3 см.
5 см

Решение. Обиколката е: 5 см + 3 см + 5 см + 3 см =
= (5 см + 3 см) + (5 см + 3 см) =
= 2.(5 см + 3 см) = 2.8 см = 16 см.
3 см
Можем да пресметнем обиколката и така:
5 см + 3 см + 5 см + 3 см =
= 5 см + 5 см + 3 см + 3 см =
= 2.5 см + 2.3 см = 10 см + 6 см = 16 см.
Когато в един израз има събиране
или изваждане и умножение или деление,
ако няма скоби, първо се извършва
умножението и делението, а след това
събирането и изваждането.

Как ще смятам
като няма скоби,
а има и събиране
и умножение.

3. Намери обиколката на равнобедрен триъгълник
с бедро 4 см и основа 3 см.
Решение. Обиколката е:
4 см + 4 см + 3 см = 2.4 см + 3 см = 8 см + 3 см = 11 см.
4. Реши задачите.

45 – 40:8
12:3 + 64
2.4 + 2.5

6.4 + 36
56 – 8.2
7.2 – 13

5. В сладкарницата госпожа Евтимова
имаше 18 еклера. Продаде на
6 клиенти по 2 еклера. Колко еклера
са Ӝ останали? Запиши решението
с числов израз.

3 см
5 см

16:4 + 72
5.6 + 55
3.5 + 8.4

4 см

4 см
3 см

100 – 10.4
80 – 50:5
9.4 – 45:9

6. Кой е пресметнал вярно израза?

Решение: 18 – 6.2 =
= 18 – 12 =
= 6 (еклера са Ӝ останали)

7 + 3.8 =
= 10.8 = 80

7 + 3.8 =
= 7 + 24 = 31
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II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Задача за прилагане реда на действията при
числови изрази. Подходяща е за домашна работа.
Зад. 2. Необходимо е учениците да конструират
съставен числов израз, да приложат новите знания
за ред на действията. Интегративни връзки с Човек и
природа (домашни животни). Как ще намерим колко
крака общо имат животните в двора? Като съберем
броя на краката на овцете с броя на краката на кокошките? Как ще намерим броя на краката на овцете?
Като умножим броя на овцете по броя на краката, които има една овца. А как ще намерим броя на краката на
кокошките? Като умножим броя на кокошките по броя
на краката, които има една кокошка.
Зад. 3. Изисква се записване на решението с един
съставен числов израз и спазване реда на действията.
Подходяща е за самостоятелна работа.
Зад 4. Изисква се логическо мислене, за да се прецени кои математически знаци да се поставят в празните квадратчета. Задачата е подходяща за групова
работа. Може да се реши и самостоятелно, но е добре
да се реши първият пример фронтално.
За ученици със затруднения: работа с материали
от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 6 от
учебника и зад. 4. от учебна тетрадка №2.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 74
УПРАЖНЕНИЕ

74

Упражнение

.:

1. Реши задачите.

Вид на урока – за затвърждаване на знанията и
формиране на умения.
Дидактическа цел на урока: Учениците да затвърдят и усъвършенстват уменията си да прилагат правилото за реда на действията в числов израз, който не
съдържа скоби.
Задачи
1. Да се затвърдят и усъвършенстват уменията за
прилагане правилото за реда на действията в числови
изрази, които не съдържат скоби.
2. Да се затвърдят уменията за решаване на съставни числови изрази.
3. Да се затвърди спазването на реда на действията в
числови изрази, които не съдържат скоби, при решаване на текстови задачи.
4. Да се развиват уменията за допълване на текстови
задачи.
5. Да се актуализират знанията за видове триъгълници според страните.
6. Да се развие умение за чертане на триъгълник и
квадрат върху квадратна мрежа.
Методи на преподаване и учене – актуализиране
на стари знания, онагледяване, беседа, демонстрация,
анализ, моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка №2, учебна тетрадка № 3, чертожна линия,
е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. За учениците със затруднения е посочен образец. Задачата е подходяща за самостоятелна работа.
Зад. 2. Първо трябва да се пресметнат изразите в
триъгълниците, а след това да се отговори на въпросите, като се определят видовете триъгълници. За учениците със затруднения може преди решаване на задачите
да се актуализират определенията за равностранен, разностранен и равнобедрен триъгълник.
Зад. 3. Затвърждава се отношението „пъти повече“.
Подходяща е за самостоятелна работа.
Зад. 4. Задачата е онагледена с графичен модел на
решението ѝ. Как ще намерим колко картички е подарила? Като умножим броя на приятелките по броя на
картичките, които е подарила на всяка от тях. Как ще
намерим колко картички са й останали? Като от общия
брой картички, които е имала извадим броя на картичките, които е подарила.
Зад. 5. Творческо упражнение върху текстова задача
от вида преобразуване на текстова задача чрез промяна
в модела на решението ѝ. Учениците следва да съставят
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60 – 8.5

9. 4 + 24

45: 5 + 31

100 – 10.3

6.8 – 2.4

35: 5 + 7.3

3.5 + 20:4

50:5 – 36:4

60 – 8.5 =
= 60 – 40 =
= 20

2. Какъв е видът на триъгълниците, в които се получава отговор 24?
Какъв е видът на триъгълниците, в които се получава отговор 9 ?
Какъв е видът на триъгълниците, в които се получава отговор 8 ?
45:5
8.3

3.3

6.4

4.2

32:4

3. Измери отсечката. Начертай в тетрадката си отсечка, 5 пъти по-дълга от тази.
4. Тони има колекция от 52 картички от България. Подари на 3 приятелки
по 2 картички. Колко картички са Ӝ останали? Реши задачата с числов израз.
Запиши решението, като използваш схемата.
Решение:

*
=
=

–

*
*

*. *
–

*

=

=

(картички са Ӝ останали)

5. Промени условието на задача 4. така, че да
се решава с израза: 52 – 3 = .
6. Алекс сложи в * чинии по * мандарини.
Колко мандарини общо е сложила Алекс? Измисли
подходящи числа и реши задачата.
7. В библиотеката на втори клас има 18 енциклопедии
и 14 книжки с приказки. От тях децата взели...
Довърши условието, постави въпрос и реши задачата.
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елементарна текстова задача с действие изваждане.
Зад. 6. Творческо упражнение от вида допълване на
числови данни до получаване на текстова задача. Може
да се насочат учениците, че трябва да поставят такива
числа, с които могат да извършат действие умножение.
Зад. 7. Творческо упражнение от вида допълване на
текстова задача по дадено начало. Учениците трябва да
допълнят част от условието, включително числови данни, и да измислят въпрос на задачата.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Подходяща е за групова работа. Необходимо
е да се анализират допуснатите и при трите примера типични грешки.
Зад. 2. Задачата е аналогична на зад. 4. от тетрадка
№ 2, урок 73. Подходяща е за групова работа.
Зад. 3. За да се начертае правилно квадратът, е необходимо първо по дадената обиколка да се пресметне
колко е дължината на всяка негова страна.
Зад 4. Творческо упражнение върху текстова задача
от вида допълване на въпрос до получаване на текстова
задача.
За ученици със затруднения: работа с материали
от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник „Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 7 от
учебника и зад. 1, 2 и 4. от учебната тетрадка №2.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 75
УПРАЖНЕНИЕ

1. Реши задачите. Направи проверка на делението.
8.2
32:4
6.5
28:4

Вид на урока – за затвърждаване на знанията и
формиране на умения (упражнение).
Дидактическа цел на урока: Учениците да затвърдят и усъвършенстват уменията си да прилагат
правилото за реда на действията в числов израз, който
не съдържа скоби.
Задачи
1. Да се затвърдят и усъвършенстват уменията за
прилагане правилото за реда на действията в числови
изрази, които не съдържат скоби.
2. Да се затвърдят уменията за решаване на съставни числови изрази.
3. Да се затвърди спазването на реда на действията
в числови изрази, които не съдържат скоби, при решаване на текстови задачи.
4. Да се развиват уменията за решаване на текстови задачи, съдържащи отношенията „пъти повече“ и
„пъти по-малко“.
5. Да се затвърдят знанията за видове триъгълници
според страните.
6. Да се усъвършенстват знанията за мерни единици
и за връзките между мерните единици за дължина метър, дециметър и сантиметър, и за време – денонощие
и час.
Методи на преподаване и учене – актуализиране
на стари знания, онагледяване, беседа, демонстрация,
анализ, моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка №2, учебна тетрадка № 3 – приложения № 9
и № 10, чертожна линия, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Актуализиране на умението да се прави проверка на действие деление с действие умножение. Задачата е подходяща за общокласна самостоятелна работа.
Зад. 2. Задача за мерни единици за време. Подходяща е за фронтална работа.
Зад. 3. Съставни числови ирази за затвърждаване
правилото за реда на действията в изрази, които не съдържат скоби. Подходяща е за самостоятелна работа.
Зад. 4. Усъвършенстване на уменията за намиране
обиколка на различните видове триъгълници. Задачата е подходяща за самостоятелна работа. Може да се
приложи и групова дейност.
Зад. 5. Задача за мерни единици за дължина. Подходяща е за фронтална работа.
Зад. 6. Елементарна текстова задача, съдържаща
отношението „пъти повече“.
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Упражнение

.:

18:3

7.2

16:4

7.5

9.2

27:3

4.3

25:5

2. На колко минути е равен 1 час? На колко часа са равни 3
денонощия? На колко денонощия са равни 24 часа?
3. Пресметни.
4.2 + 72

48 – 6.3

24 + 9.4

100 – 10.4

6.5 – 5.2

4.4 + 8.3

45:5 + 8.5

7.2 – 21:3

4. Определи вида на всеки триъгълник. Измери страните и пресметни
обиколките на триъгълниците.

5. На колко сантиметра са равни:

5 дм 6 см;

1 м;

9 дм 4 см?

6. На зимния спортен празник 6 деца карат
сноуборд, а 4 пъти повече деца
се пързалят с шейни. Колко деца
се пързалят с шейни?
7. Ученици от един втори клас поставиха в
парка 9 хранилки за птици, а учениците
от четвърти клас поставиха 3 пъти повече
хранилки. Колко хранилки за птици общо
поставиха учениците от двата класа? Опитай
да запишеш решението с един числов израз.
6. Дадени са числата:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Запиши в тетрадката си тези от числата, които:
а) се делят на 3;
б) се делят на 5;
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II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Подходяща е за фронтална работа. Може да
се даде и за домашна работа.
Зад. 2. Подходяща е за самостоятелно решаване след
зад. 5. от учебника. Може да се даде и за домашна работа.
Зад. 3. Задача за представяне на съставни именувани числа в прости именувани числа. Подходяща е за
домашна работа.
Зад 4. Може да се реши в урока след зад. 4. или да
се даде за домашна работа.
Зад. 5. Задача за решаване на съставни числови изрази с прилагане правилото за реда на действията в
числови изрази, които не съдържат скоби. Подходяща
е за самостоятелна работа.
Зад. 6. Съставна текстова задача с две пресмятания. Решава се с едно деление и едно събиране. Добре
е повече ученици да запишат решението на задачата с
един съставен числов израз.
Зад. 7. Практическа задача. Да се използват приложения № 9 и № 10 от тетрадка № 3. Подходяща задача за групова работа. Да се конкретизира, че рестото
трябва да е само в левове.
За ученици със затруднения: работа с материали
от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 6. учебник и зад. 7. от учебна тетрадка №2.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
107

б

е
х
с
х
н
н

г

Урок 76
ВЕЧЕ ЗНАМ!

76

Вече знам!

1. Запиши като произведения.

Вид на урока – обобщение.
Дидактическа цел на урока: Обобщаване и систематизиране на знанията по глобална тема „Таблично множение и деление с 2, 3, 4 и 5“.
Задачи:
1. Обобщаване и систематизиране на знанията
сбора от равни събираеми като произведение.
2. Обобщаване на знанията за таблично умножение и деление.
3. Обобщаване на знанията за намиране на число
„пъти по-голямо“ и „пъти по-малко“ от друго число.
4. Обобщаване и систематизиране на знанията за
ред на действията.
5. Обобщаване на знанията за работа с квадратна
мрежа за намиране на дължини и обиколки на геометрични фигури.
6. Обобщаване и систематизиране на знанията за
намиране на обиколка на квадрат по дадена дължина
на страна.
7. Обобщаване и систематизиране на знанията за
деление по съдържание.
Методи на преподаване и учене – систематизиране, обобщение, сравняване, анализ.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка №2.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Представяне на групи с еднакъв брой
предмети като произведение.
Целта на задачата е да се затвърдят знанията на
учениците за действие умножението.
Зад. 2. Затвърдяват се знанията за представяне на
сбора от еднакви събираеми като произведение.
Зад. 3. Затвърдяват се знанията на учениците за
таблично умножение и деление.
Зад. 4. Затвърдяват се знанията за отношения
между числа, свързани с понятията „пъти повече“ и
„пъти по-малко“ от друго.
Зад. 5. Затвърдяват се и се обобщават знанията и
уменията на учениците за решаване на числови изрази с четирите действия.
Зад. 6. Обобщават се знанията за работа с квадратна мрежа за намиране на дължини на страни и
обиколка на геометрични фигури.
Зад. 7. Затвърдяват се знанията и се усъвършен-
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2. Запиши като произведения и реши задачите:
4+4+4

5+5+5+5

2+2+2

3+3+3+3

3. Пресметни.
7.3

7.5

9.4

8.4

25:5

24:4

18:2

27:3

4. Кое число е:
3 пъти по-голямо от 5;

4 пъти по-голямо от 7;

5 пъти по-голямо от 8;

2 пъти по-малко от 14;

5 пъти по-малко от 30;

3 пъти по-малко от 24.

5. Пресметни.
3.4 + 20

7.3 + 15

6. 2 + 8.2

40 − 8.5

46 − 9.4

10.4 − 5.5

6. Всяко квадратче от мрежата е със страна 3 см?
а) Намери дължината и широчината
на правоъгълника.
б) Намери обиколката му.
7. Дължината на страната
на квадрат е 6 см.
Намери обиколката
на квадрата.

6 см

3 см

8. В математическо състезание
участват 27 ученици. Те са разделени
в 3 отбора поравно. По колко
ученици има във всеки отбор?
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стват уменията за намиране обиколка на квадрат, изразена с действие умножение.
Зад. 8. Текстова задача – деление по съдържание.
Целта на задачата е да се затвърдят знанията на учениците за решаване на текстови задачи с действие
умножение и деление.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Таблично умножение и деление.
Зад. 2. В таблицата са представени числа, които
са произведения на различни множители. Учениците оцветяват полетата със съответните числа, които
се делят на 3 и 4. Прави се проверка, а след това се
правят изводи.
Зад. 3. Намиране на произведение – Колко са
дърветата във всяка градина. Учениците преброяват
броя на редовете и броя на дърветата във всеки ред.
Зад. 4. Текстова задача – деление на равни части.
Зад. 5 Съставяне на текстова задача по модел за
решение.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка № 3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5 от
учебната тетрадка.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 77
АЗ УСПЯХ!
Вид на урока – упражнение под формата на състезание.
Дидактическа цел на урока: Да се получи обратна информация за знанията и уменията на учениците за таблично умножение и деление с 2, 3, 4 и 5 за
ред на действията, за текстови задачи с умножение,
деление.
Задачи:
1. Да се проверят знанията за умножение и деление с 2, 3, 4 и 5.
2. Да се провери нивото на знания и умения за ред
на действията.
3. Да се проверят знанията на учениците за намиране на сбор на число с произведение.
4. Да се проверят знанията и уменията за намиране на дължина на страна по дадена обиколка на
квадрат.
5. Да се проверят знанията за записване на числов
израз с действията събиране и изваждане, умножение и деление.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Класът се разделя на две групи за изпълнението
на всички задачи от учебника. Учениците решават
задачите в работните си тетрадки.
Зад. 1. Самостоятелно решаване на задачите за
умножение и деление.
Зад. 2. Учениците от всяка група записват съответните числа.
Зад. 3. Числови изрази – ред на действията.
Зад. 4. Съставна текстова задача.
Зад. 5. На учениците се напомня, че трябва да намерят страната на квадрата с действие деление.
Зад. 6. Учениците трябва да запишат числов израз
и да го решат.
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Аз успях!
1. Пресметни.

1. Пресметни.

3.4

4.5

8.2

5.4

3.5

5.5

7.4

6.3

4.4

9.2

6.4

24:3

36:4

35:5

18:3

32:4

30:5

18:2

9:3

16:4

8:2

27:3

16:2

2. Запиши всички числа, които
се делят на 3.

7.2

2. Запиши всички числа, които
се делят на 4.

3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18,

4, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22,

19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30.

24, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 38, 40.

3. Пресметни.

3. Пресметни.

2.4 + 52

7.2 + 15

2.5 + 43

40 − 5.3

46 − 9.4

58 − 5.4

6.2 + 25
68 − 7.4

6.5 + 8.3

9.5 − 4.4

5.5 + 4.3

8.5 − 3.3

4. Майката на Михаела платила
покупките си с една банкнота
от 20 лв. и 4 монети по 2 лв.
Колко лева струват покупките?

4. Бабата на Биляна платила
покупките си с една банкнота
от 10 лв. и 3 банкноти по 5 лв.
Колко лева струват покупките?

5. Обиколката на квадрат е 32 см.
Колко сантиметра е дължината
на страната на квадрата?

5. Обиколката на квадрат е 36 см.
Колко сантиметра е дължината
на страната на квадрата?

6. Числото 3 увеличих 4 пъти. Към
полученото число прибавих 9.
Кое число получих?

6. Числото 18 намалих 3 пъти. Към
полученото число прибавих 38.
Кое число получих?
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II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Числови изрази – ред на действията.
Зад. 2. Текстова задача – деление на равни части.
Зад. 3. Съставна текстова задача.
Зад. 4. Съставна текстова задача.
Зад. 5. Симетрия.
За ученици със затруднения: работа с материали от тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 78
УМНОЖЕНИЕ
И ДЕЛЕНИЕ С 6
Вид на урока – нови знания.
Дидактическа цел на урока: Учениците да се запознаят с таблиците за умножение и деление с 6.
Задачи
1. Да се затвърдят и усъвършенстват уменията за
таблично умножение и деление до 5.
2. Да се усвоят табличните резултати от умножение
и деление с 6.
3. Да се затвърди умението за решаване на съставни
числови изрази при спазване реда на действията.
3. Да се усъвършенства умението за решаване на
текстови задачи от деление по съдържание.
4. Да се затвърди умението за решаване на задачи, съдържащи отношенията „пъти повече“ и „пъти
по-малко“.
5. Да се развиват уменията за самостоятелно съставяне на текстови задачи.
Методи на преподаване и учене – актуализиране
на стари знания, онагледяване, беседа, демонстрация,
анализ, моделиране
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка №2, страна Б на ламинирания картон, табло,
е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задача за актуализиране на изучени вече резултати от умножение с 6 чрез прилагане на разместителното свойство.
В карето за нови знания. Нагледно представяне на
табличните резултати от таблицата за умножение с 6
чрез плочките на домино. Действие умножение е онагледено на числовата ос като сбор от равни събираеми.
Действие деление се въвежда като обратно на действие
умножение. Таблицата се изгражда на база на вече изведените случаи на умножение с 6.
Зад. 2. Съставни числови изрази за прилагане правилото за реда на действията. Примерите съдържат сучаи от таблиците за умножение и деление с 6.
Зад. 3. Математическа диктовка. Приложени са различни начини за формулировка на задачите.
Зад. 4. Елементарна текстова задача от намиране
произведение на две числа.
Зад. 5. Задачата е онагледена със схематичен модел
с отсечки. Да се анализира модела пред учениците. Да
се обърне внимание на изразяването на въпроса на задачата.
Зад. 6. Творческа задача. Подходяща е за групова
работа по двойки.
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II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Задача за първоначално прилагане на новите знания. Подходящо е да се реши с класа като самостоятелна работа след въвеждане на таблиците за
умножение и за деление с 6.
Зад. 2. Елементарна текстова задача за намиране
произведение на две числа.
Зад. 3. Творческо упражнение върху текстова задача от вида преобразуване. Вече решената зад. 2.
Следва да се промени, така че от елементарна (с едно
пресмятане) да стане съставна (с две пресмятания).
Задачата може да се допълни с: „Платил с банкнота от
50 лева. Колко лева ресто са му върнали?“
Зад. 4. В карето до задачата следва учениците да
илюстрират решението си. Да нарисуват 48 кръгчета,
символизиращи яйцата и после да ги оградят в правоъгълници в групи по 6. Накрая трябва да преброят
колко са правоъгълниците. Важна компетентност по
математика е учениците да могат да доказват и обясняват решенията си.
Зад. 5. Една топка може да попадне в различни баскетболни кошове (например 24, 12 и др.).
За ученици със затруднения: работа с материали
от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 6. от
учебника и зад. 5. от учебна тетрадка №2.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 79
УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока – затвърждаване на знания и формиране на умения (упражнение).
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
автоматизират знанията на учениците за таблично умножение и деление с 6.
Задачи
1. Да се затвърдят и усъвършенстват уменията за
таблично умножение и деление с 6.
2. Да се формира умение за решаване на съставни
числови изрази с три пресмятания при спазване правилото за реда на действията.
3. Да се усъвършенства умението за решаване на
елементарни текстови задачи от намиране произведение на две числа и на съставни текстови задачи.
4. Да се развиват уменията за измерване и чертане
на отсечки.
5. Да се усъвършенстват уменията на учениците за
преобразуване на съставни именувани числа в прости
именувани числа.
Методи на преподаване и учене – актуализиране
на стари знания, онагледяване, беседа, демонстрация,
анализ, моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка №2, страна Б на ламинирания картон, табло,
чертожна линия, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Подходяща е за устно смятане при фронтална форма на работа. Автоматизира се табличното
умножение и деление с 6.
Зад. 2. В образец е посочен начина на решаване на
задачите с три пресмятания, когато трябва да се прилагат и двете правила – за реда на действия, когато има
скоби и за реда на действията, когато няма скоби.
Зад. 3. Затвърждава се терминологията при действия събиране, умножение и деление. Използвани са
разнообразни начини за формулировка.
Зад. 4. Елементарна текстова задача от намиране
произведение на две числа. Показан е модел на съкратен запис на текстовата задача. Подходящо е учениците да препишат съкратения запис в тетрадките си.
Зад. 5. Съставна текстова задача с нетипично формулирано условие. Задачата е със схема на външната структура: условие – въпрос – условие. Посочен е
правилният начин на анализ на текстовата задача.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Задача за сравняване стойностите на число-
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Упражнение

.6 :6
1. Пресметни
устно.
5

9

3

6

2

7

.6

1

8

18

10

24

4

60

:6

48 54

2. Пресметни.

12

36

30

6

42

(59 – 33) + 4.6 =

(32 + 16):6

6.(59 – 53)

(22 + 14):6

(59 – 33) + 4.6

54:6 + (70 – 9)

(83 + 13) – 6.6

=
=

*
*

+

* =

3. а) Кое число е 6 пъти по-малко от 48?
б) Намери числото, което е 6 пъти по-голямо от 7.
в) Към сбора на числата 22 и 14 прибави произведението
на числата 4 и 6. Кое число получи?
4. На паркинга пред киното има паркирани на 6 реда по 6 коли.
Колко коли общо са паркирани пред киното?
на 6 реда
по 6 коли

Колко коли са
паркирани общо?

5. В супермаркет има в 4 щайги по 6 кг портокали.
Колко килограма портокали ще останат, ако от тях продадат 14 кг?
Как ще намерим колко
килограма портокали
ще останат?

Като от общото
количество портокали
извадим килограмите
А как ще намерим
продадени портокали.
общото количество
портокали?
Като умножим броя на
щайгите по килограмите
портокали в една щайга.
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ви изрази. Чрез нея се затвърждават знанията на учениците за таблиците за умножение и деление до 6.
Подходяща е за самостоятелна работа в урока. Може
да се даде и за домашна работа.
Зад. 2. Акцент в задачата е сравняването на двата
израза „с....повече“ и „...пъти повече“. Първо учениците трябва да намерят дължините на двете отсечки и
после да ги начертаят.
Зад. 3. Подходяща е за домашна работа.
Зад. 4. Съставна текстова задача с геометрично съдържание. Задачата е с 4 пресмятания, но може да се
реши и устно. Първо се намира броят на страните на
фигурите от трите вида и после получените числа се
събират. Задачата може да се реши с отделни пресмятания или с един числов израз
Зад. 5. Съставна текстова задача с две пресмятания
– едно умножение и едно събиране. Задачата съдържа
отношението „пъти повече“.
Задачата е онагледена със схематичен модел чрез
отсечки. Да се анализира модела.
За ученици със затруднения: работа с табло с
таблиците за умножение, ламиниран картон – страна
Б и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 2. и
зад. 4. – учебна тетрадка №2.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 80
НЕИЗВЕСТЕН МНОЖИТЕЛ

80

1. Намери частните и направи проверка.
8:2

Вид на урока – нови знания.

Методи на преподаване и учене – актуализиране
на стари знания, онагледяване, беседа, демонстрация,
анализ, моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка №2, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задача за затвърждаване знанията за
таблично деление и на умението да се прави проверка
на делението с умножение. Задачата подготвя въвеждането на неизвестен множител.
Зад. 2. Задача за попълване на таблица с липсващи
компоненти и резултати. Задачите се решават интуитивно, на база на автоматизираните знания на учениците за
таблично умножение и деление. Задачата е предвидена
за фронтална работа. Чете се: „Колко по 5 прави 35?“.
Зад. 3. Подготвителна задача. На базата на взаимната противоположност на двойката операции умножение и деление, по дадено произведение се решават
двете обратни задачи от деление. Извежда се алгоритъма за намиране на неизвестен множител чрез обратната операция деление.
Зад. 4. Използван е символът за неизвестен компонент. Чете се „Колко по 6 е равно на 48?“ Правилото
е записано в карето за нови знания в червено. Добре е
учениците да запишат правилото в тетрадките си.
Зад. 5. Задача за първоначално прилагане на новите знания. Подходяща е за общокласна самостоятелна
работа. Може първия пример да се реши като образец
от учителя или от ученик на дъската.
Зад. 6. Елементарна текстова задача с едно пресмятане. Подходяща е да се реши чрез въвеждане на
неизвестен множител.
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15 : 5

42 : 6

54 : 6

?.2 = 8
8:2 = 4
Пр. 4.2 = 8

45 : 5 16 : 4

2. Кои са пропуснатите числа в таблицата?

Дидактическа цел на урока: Учениците да се запознаят с начина за намиране на неизвестен множител.
Задачи
1. Да се затвърдят и усъвършенстват уменията за
таблично умножение и деление до 6.
2. Да се осмисли начинът за намиране на неизвестен множител.
3. Да се усвои правилото за намиране на неизвестен множител.
4. Да се приложи новото знание за намиране на неизвестен множител при решаване на задачи.
5. Да се развиват уменията за самостоятелно решаване на текстови задачи чрез въвеждане на неизвестен множител.

Неизвестен множител

Множител

4

2

9

?

4

6

?

Множител

5

?

3

5

?

7

6

8
?

Произведение

?

8

?

35

12

?

18

24

3. Кои числа трябва да се запишат на мястото на въпросителния знак?
8.5 = 40
40:8 = ?
40:5 = ?

6.3 = 18
18:3 = ?
18:6 = ?

3.4 = 12
12:4 = ?
12:3 = ?

7.6 = 42
42:6 = ?
42:7 = ?

Ако разделим
произведението на
единия множител,
получаваме другия
множител.

4. Нина намислила едно число, умножила го
по 6 и получила 48. Кое число е намислила Нина?
Решение
Трябва да намерим пропуснатото
число в произведението.
Неизвестният множител означаваме с ? .

? .6 = 48

Проверка:

? = 48:6

8.6 = 48

? =8
Отг. 8

Неизвестният множител се намира, като произведението
разделим на другия (известния) множител.
5. Намери неизвестния множител и направи проверка.

? .3 = 27

3. ? = 24

? .2 = 14

4. ? = 16

? .6 = 30

5. ? = 15

6. Петя имала спестени пари. Увеличила ги 5 пъти и сега има в касичката си 50 лв.
Колко пари е имала Петя в началото?
Реши задачата, като означиш парите на Петя в началото с ? .
92

II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Задача за прилагане правилото за намиране
на неизвестен множител. Затвърждава се умението за
проверка при задачи за намиране на неизвестен множител. Подходяща е за домашна работа. Може да се
реши в урока, след зад. 5.
Зад. 2. Необходимо е учениците да означат броя
на местата със знак за неизвесен множител. Как ще
намерим на колко места е посадила боб бабата на Невена? Като разделим общия брой на семената на броя
на семената на едно място.
Зад. 3. Елементарна текстова задача, аналогична на
зад. 2. Изисква се записване на решението с неизвестен множител. Подходяща е за самостоятелна работа.
Зад 4. Елементарна текстова задача. Изисква се
броят на розите на една маса да се означи с неизвестно. Как ще намерим по колко рози поставят на
една маса? Като общият брой на розите разделим на
броя на масите. Задачата е подходяща за домашна
работа.
За ученици със затруднения: работа с табло, със
страна Б на ламинирания картон и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 3 от
учебника и зад. 1. от учебна тетрадка №2.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 81
УПРАЖНЕНИЕ

Упражнение

?.2 = 8

81

1. Намери неизвестното число. Направи проверка.
43 + ? = 59

Вид на урока – за затвърждаване на знанията и
формиране на умения (упражнение).
Дидактическа цел на урока: Учениците да затвърдят и усъвършенстват знанията си за начина за намиране на неизвестен множител.
Задачи
1. Да се затвърдят и усъвършенстват уменията за
таблично умножение и деление до 6.
2. Да се затвърди начина за намиране на неизвестен
множител.
3. Да се приложи правилото за намиране на неизвестен множител при решаване на разнообразни геометрични и аритметични задачи.
4. Да се усвоят начини за намиране страна на правоъгълник по дадени негова обиколка и другата страна
чрез въвеждане на неизвестен компонент.
5. Да се развиват уменията за самостоятелно решаване на текстови задачи чрез въвеждане на неизвестен
множител.
Методи на преподаване и учене – актуализиране
на стари знания, онагледяване, беседа, демонстрация,
анализ, моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка №2, е-учебник
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задача за актуализиране на знанията за намиране на наизвестно събираемо и затвърждаване на знанията за намиране на неизвестен множител. Затвърждават се и уменията за извършване на проверка при тези
два вида задачи за намиране на неизвестен компонент.
Задачата е подходяща за самостоятелна работа.
Зад. 2. Задача за намиране на неизвестен множител. Подходяща е за математическа диктовка.
Зад. 3. Задача, при която по дадена обиколка и дължина на правоъгълник се търси неговата широчина. Задачата е решена по два начина. Задачата е подходяща за фронтална работа като се обясняват двата различни начина
на решение като се въвежда неизвестен компонент: при
първия начин широчината се намира като неизвестно събираемо, а при втория начин – като неизвестен множител.
Зад. 4. Елементарна текстова задача с въвеждане на
неизвестен компонент. Как ще намерим колко ученици са
изработили маските? Като разделим общия брой на маските на броя на маските, които е изработил всеки ученик.
Зад. 5. Задача за намиране на неизвестен компонент
– дължината на всеки кламер. Как ще намерим колко е

4. ? = 32

? + 16 = 89
? .4 = 36

52 + ? = 100
3. ? = 21

2. Марта намислила едно число, умножила го по 5 и получила 30.
Кое число е намислила Марта?
Петьо намислил едно число, умножил го по 4 и получил 28.
Кое число е намислил Петьо?
3. Обиколката на правоъгълник е 18 см.
Дължината му е 6 см. Намери широчината му.
Решение. Обиколката е сбор на две дължини
и две широчини. Тогава като разделим
обиколката на две ще получим сбора на
дължината и широчината му.
18:2 = 9

6+ ? =9

? =9–6

Отг. Широчината е 3 см.
Може и така:
2.6 = 12
18 – 12 = 6
2. ? = 6
? = 6:2
? =3

12 см са двете дължини
6 см са двете широчини

? =3

Об. 18 см

6 см

? см

? см
6 см

Об. 18 см

6 см

? см

? см
6 см

Изваждам двете
дължини и след
това деля на 2.

Отг. Широчината е 3 см.

4. Няколко ученици изработили по 2 карнавални маски.
Маските били общо 12. Колко ученици са изработили
маските? Запиши решението, като използваш ? .
5. Колко е дълъг всеки от кламерите, с които е измерена четката?
12 см
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дължината на един кламер? Като разделим дължината
на четката на броя на кламерите, с които е измерена.
Задачата е подходяща за групова работа.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Задача за намиране на неизвестно събираемо и
на неизвестен множител. Подходяща е да се реши в урока
след зад. 1. Може задачата да се даде за домашна работа.
Зад. 2. Задача за намиране на неизвестен множител. Подходяща е за математическа диктовка.
Зад. 3. Задача за намиране на неизвестен множител,
аналогична на зад. 2. Подходяща е за домашна работа.
Зад. 4. Геометрична текстова задача, при която по
дадена обиколка на квадрат се търси дължината на
страната му. Изисква се учениците да запишат решението на задачата с неизвестен множител.
Зад. 5. Геометрична текстова задача, при която по
дадена обиколка на равностранен триъгълник се търси
дължината на страната му. Изисква се учениците да
запишат решението на задачата с неизвестен множител. Подходяща е за домашна работа.
За ученици със затруднения: работа с табло, със
страна Б на ламинирания картон и с е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: cборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 5 от
учебника.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 82
УМНОЖЕНИЕ
И ДЕЛЕНИЕ СЪС 7.

82

Задачи
1. Да се запознаят учениците с принципите за съставяне на таблицата за умножение със 7.
2 Да се запознаят учениците с принципите за съставяне на таблицата за деление със 7.
3. Да се формират умения за използване на таблиците за умножение и деление със 7.
4. Да се усъвършенстват уменията за прилагане в
конкретни ситуации на действията умножение и деление.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, аналогия
Учебно-методически ресурси: учебник или
е-учебник, учебна тетрадка № 2, табло с таблиците
за умножение и деление.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. С устно пресмятане на произведения с 6 се
актуализират знанията и се подготвят учениците за
новото знание.
За въвеждане на таблицата за умножение със 7 се
използва схемата в учебника (или е-учебника) като
се преминава през няколко етапа. Първо, нагледното
представяне с помощта на плочки домино, след това
представянето с помощта на числовата ос, която разкрива индуктивния подход – всяко произведение се
получава от предходното с добавяне на 7.
След това е целесъобразно да се извърши първоначално затвърдяване на таблицата за умножение,
като учителят задава въпроси, а учениците отговарят
устно като използват таблицата за умножение.
За въвеждане на таблицата за деление трябва да
се използва връзката с умножението и след това отново да се направи първоначално затвърдяване с въпроси от учителя.
Зад. 2. Пресмятане на числови изрази с умножение и деление. Разработва се самостоятелно от учениците в тетрадката.
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6.4

1. Пресметни произведенията.

Вид на урока – нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се запознаят
учениците с таблиците за умножение и деление със
7.

Умножение и деление със 7

+7
0

1.7

+7

7

.7

2.7

+7

14

3.7

+7

21

+7

28

1.7 = 7
2.7 = 14
3.7 = 21
4.7 = 28
5.7 = 35
6.7 = 42
7.7 = 49
8.7 = 56
9.7 = 63
10.7 = 70

2. Пресметни.

4.7

7.6

5.7

+7

35

8.6

6.7
42

+7

.7 :7

6.7

7.7

+7

49

1.7 = 7
2.7 = 1.7 + 7 = 14
3.7 = 2.7 + 7 = 21
4.7 = 3.7 + 7 = 28
5.7 = 4.7 + 7 = 35
6.7 = 5.7 + 7 = 42
7.7 = 6.7 + 7 = 49
8.7 = 7.7 + 7 = 56
9.7 = 8.7 + 7 = 63
10.7 = 9.7 + 7 = 70

8.7

7.4

+7

56

:7

6.5

9.7

+7

10.7

63

70

7:7 = 1
14:7 = 2
21:7 = 3
28:7 = 4
35:7 = 5
42:7 = 6
49:7 = 7
56:7 = 8
63:7 = 9
70:7 = 10

3.7 + 46

6.7 – 22

5.7 + 48

9. 7 – 36

56:7 – 7

14 :7 + 49

49:7 + 77

63:7 – 6

3. Намери неизвестния множител.
7. ? = 70

? .7 = 42

4. Една топка струва 7 лв.
Колко лева струват 8 такива топки?

7. ? = 35

? .7 = 28

7 лв.

5. Колко са триъгълниците?
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Зад. 3. Намиране на неизвестен множител с помощта на таблицата. Учениците работят самостоятелно
в тетрадките. Фронтална проверка.
Зад. 4. Подходяща за фронтална работа. След
изясняване на модела, учениците записват самостоятелно решението в тетрадките си.
Зад. 5. Откриване на подходящ модел с умножение в геометрична конфигурация. След изясняване
на модела учениците записват самостоятелно решението в тетрадките си.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Подходяща за самостоятелна работа.
Зад. 2. За усъвършенстване на уменията за пресмятане на изрази.
Зад. 3 – 4. Математическа диктовка. Необходимо
е актуализиране знания за сравняване на числата.
Зад. 5. Моделиране с израз.
Зад. 6. Намиране на дължини на отсечки в мрежа
с дадена дължина страната на квадратчетата на мрежата.
Зад. 7. Целесъобразно е да се коментират двата
варианта за намиране на обиколка на правоъгълник.
По преценка на учителя част от задачите в тетрадката могат да се оставят за домашна работа.

Урок 83
УПРАЖНЕНИЕ

9
.7 4
8

1.

83

Упражнение

.7 :7
3
6

8
.6 9
5

7. 7

3
5

6. 7

Вид на урока – упражнение.
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
усъвършенстват уменията на учениците за умножение и деление със 7.

2. Пресметни.

8.7 – 37

5.7 + 18

6.7 + 58

75 – 8.7

63:7 + 28

50 – 14:7

35:7 – 5

68 + 28:7

3. Намери неизвестния множител и направи проверка.
7 . ? = 56

? . 7 = 63

7 . ? = 14

? .7 = 7

4. Намери число, което е:

Задачи
1. Да се затвърдят и автоматизират уменията на
учениците за умножение и деление със 7.
2. Да се затвърдят уменията за пресмятане на изрази с умножение и деление.
3 Да се затвърдят уменията за намиране на неизвестен множител.
4. Да се усъвършенстват уменията за моделиране.
5. Да се затвърдят уменията за намиране неизвестна страна в триъгълник.
Методи на преподаване и учене – устно смятане, самостоятелна работа.
Учебно-методически ресурси: учебник или
е-учебник, учебна тетрадка № 2, табло с таблиците
за умножение и деление.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. С устно пресмятане на произведения с 6 и
7 се усъвършенстват уменията за работа с таблиците
за умножение.
Зад. 2. Пресмятане на числов израз. Разработва
се самостоятелно от учениците в тетрадката. Фронтална проверка.
Зад. 3. Намиране на неизвестен множител. Разработва се самостоятелно от учениците в тетрадката.
Ако е необходимо, се коментира правилото за намиране на неизвестен множител. Фронтална проверка.
Зад. 4. – 5. Задачи за моделиране. Подходящи за
колективна работа. След коментиране и съпоставяне
на моделите учениците записват самостоятелно решенията в тетрадките си. За зад. 6 е необходимо да се
коментира записването на решението с израз.
Зад 7. Задача за намиране на неизвестно бедро в
равнобедрен триъгълник. Целесъобразно е да се разработи от учителя.

а) 8 пъти по-голямо от 7;

б) 7 пъти по-малко от 56;
в) 5 пъти по-голямо от 7.

5. Тиква гигант тежи 63 кг. Голяма диня тежи 7 пъти
по-малко от тиквата, а пъпеш тежи със 7 кг по-малко
от динята. Колко килограма тежи пъпешът?
6. Дядо Митко води тримата си внуци на кино. Купува
4 билета и дава 30 лв. Колко лева са му върнали,
ако един билет струва 7 лв.?
Първо ще намеря колко
струват 4 билета и
след това ще
извадя от 30. Ще пресметна направо
израза: 30 – 4.7
7. Обиколката на равнобедрен триъгълник е 20 см. Основата е 6 см.
Намери бедрото на триъгълника.
Об. 20 см
Решение. 20 – 6 = 14
2. ? = 14
? = 14:2 Двете бедра са 14 см.
Отг. Бедрото е 7 см.
? =7

Като извадя
основата
получавам
дължината на
двете бедра.

? см

? см
6 см
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II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Подходяща за самостоятелна работа за
упражняване на деление със 7.
Зад. 2. За усъвършенстване на уменията за пресмятане на числови изрази.
Зад. 3. Математическа диктовка.
Зад. 4. Моделиране с умножение и събиране. Необходимо е да се изисква записването на решението
с израз.
Зад. 5. Намиране на обиколка на фигура. Връзка
между обиколките на квадрат и равностранен триъгълник.
Зад. 6. Задачата е предизвикателство. Подходяща
е за групова работа. Целта е да се открият две правила – първото е n + 7, а второто 7.n + 1
По преценка на учителя част от задачите в тетрадката могат да се оставят за домашна работа.
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Урок 84
СЕДМИЦА, МЕСЕЦ,
ГОДИНА

84

Март
Годината има 12 месеца.
Седмицата има 7 дни.
Дата 14.03.2018 г.

Дидактическа цел на урока: Да се систематизират знанията на учениците за мерните единици за
време, седмица месец и година.

Месец
Дни

I. Насоки за работа в учебника
Урокът е свързан с понятия, житейски познати
на учениците и затова целта е тези знания да се систематизират и да се попълнят пропуските. За тази
цел може да се използва учебника или е-учебника,
като учителят последователно се спира на понятията. Може да се започне с въпроси от вида „Коя дата
сме?“. Да се запише датата, да се накарат учениците
да запишат утрешната и вчерашната дата. След това
да се премине към седмица, месец, да се коментира
броят на дните в седмицата и месеца. Наименованието на месеците и броят на дните в тях.
Целесъобразно е всичко да се онагледява с таблиците в учебника или с календар.
Зад. 1. Може да се разработи устно с ученици,
като може да се добавят още въпроси от такъв характер.
Зад. 2. Целта е у учениците да се формират умения за разбиране на таблично представена програма.
Може да се използва реалната седмична програма на
учениците или дадената програма в учебника. Задачата може да се допълни с още въпроси по програмата.
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1. Кой е първият месец в годината? Кой е първият месец от учебната година?
Кой е първият ден от седмицата? Кой е последният?
Запиши в тетрадката си днешната дата.
2. В таблицата е дадена седмичната програма на Митко.

Седмична програма
1. час
2. час
3. час
4. час
5. час
13:30 – 15:00

Методи на преподаване и учене – демонстрация.

Насоки за организиране на учебната среда

5 12 19 26

Вторник

Месеците имат 30 или 31 дни. Само февруари има
28 или 29 дни. През 4 години февруари има 29 дни.
Тогава годината се нарича високосна.

13:30 – 15:00

Учебно-методически ресурси: учебник или
е-учебник, учебна тетрадка № 2, календар.

Понеделник

Сряда

12 : 35
14 03 WEN

Вид на урока - нови знания

Задачи
1. Да се запознаят учениците със седмица, дните
и поредността им.
2. Да се запознаят учениците с месец и година,
поредността на месеците и броя на дните във всеки
месец.
3. Да се формират умения за използване на седмична програма.

Седмица, месец, година

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

БЕЛ
БЕЛ
ИТ
Математика
Музика

ФВС
АЕ
БЕЛ
БЕЛ
Математика

Математика
БЕЛ
БЕЛ
Музика
Модул ФВС
Школа мат.

Математика
АЕ
БЕЛ
Час на класа
Изобр. изк.

ФВС
Ок. свят
АЕ
ТП

Плуване

а) В кои дни Митко има математика и в кой час?
б) Кога има технологии и предприемачество (ТП)?
в) В кой ден Митко ходи на школа по математика и колко е продължителността Ӝ?
г) Колко часа през седмицата има български език и литература (БЕЛ) и в кои дни?
д) Кога Митко ходи на плуване?
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II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. За упражняване на поредността на датите и
съответствието им с дните от седмицата. Изпълнява
се самостоятелно от учениците в учебната тетрадка.
Зад. 2. Проверява се доколко ученикът знае някои
забележителни дати.
Зад. 3. Продължителността на месеците. Може да
се използва календар или да се каже на учениците
правилото на „ръцете“ за определяне продължителността на месеците.
Зад. 4. Намиране на датата през седмица.
Зад. 5. Намиране броя на дните в няколко седмици.
По преценка на учителя част от задачите в тетрадката могат да се оставят за домашна работа.

Урок 85
УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока – упражнение.
Дидактическа цел на урока: Да се систематизират знанията на учениците за мерните единици за
време, седмица, месец и година.
Задачи
1. Да се формират умения на учениците да използват в житейски план правилно мерните единици.
2. Да могат да позиционират във времето различни събития в рамките на една седмица.
3. Да могат да премятат продължителността на
събития.
4. Да могат до превръщат седмиците в дни и дните
в седмици.
Методи на преподаване и учене – онагледяване,
самостоятелна работа.
Учебно-методически ресурси: учебник или
е-учебник, учебна тетрадка № 2, календар.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Първо учителят трябва, като използва учебника
или е-ученика, да коментира времевата скала в началото на урока. Целта да се систематизират житейските знания и употребата на съответните термини в
разговорния език.
Зад. 1. Определяне на отстоянието събитие от
днешния ден. Подходящо е да се разработи устно,
колективно с класа.
Зад. 2. За усъвършенстване на уменията да се
пресмятат изрази със скоби и без скоби. Подходяща
за самостоятелна работа. Фронтална проверка.
Зад. 3. за намиране произведението на три числа. Учениците работят самостоятелно в тетрадките.
Фронтална проверка.
Зад. 4. За намиране продължителността на времеви интервал в дни. Учениците работят самостоятелно в тетрадките.
Зад. 5. и 7. Три задачи обединени от една идея с
един общ чертеж. Целесъобразно е поне първите две
задачи да се коментират с класа, като след като се
разясни подхода и отделните стъпки от решението,
учениците го изпълняват в тетрадките си. Последната задача, може да се остави за самостоятелна работа.

Упражнение

15

85

ЧЕТВЪРТЪК

преди 3 дни

онзи ден

вчера

днес

утре

вдругиден

след 3 дни

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

събота

неделя

1. За кой ден говори всяко от децата?
Сряда е. След 3 дни
започва ваканцията.

Понеделник е.
Вчера бях на кино.

Вторник е. След 1
седмица имаме тест
по математика.
2. Пресметни.

Четвъртък е.
Вдругиден ще ходим
на рожден ден.

8.7 + 5.7

(32 – 23).7

Петък е. Утре
татко се връща.

Събота е. Онзи ден
бях на плуване.

(17 + 46):7

7.7 – 7.5

3. Намери произведенията.
(2.3).8

(2.5).7

8.(3.2)

9.(2.2)

4. Борис бил на село при дядо си 4 седмици и 3 дни.
Колко дни е бил на село?
5. Квадрат има обиколка 28 см. Страната на
равностранен триъгълник е равна на страната
на квадрата. Намери обиколката на равностранния триъгълник.
6. Обиколката на равностранен триъгълник е 21 см.
Намери обиколката на квадрат, ако страната му е равна
на страната на равностранния триъгълник.
7. Намери обиколката на фигурата, съставена от квадрат и
равностранен триъгълник, ако страната на квадрата е 9 см.
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II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. За измерване времеви интервал с денонощия.
Зад. 2. Подходяща за самостоятелна работа и
усъвършенстване на уменията за работа с таблица.
Определяне на дните от седмицата, като се използват
термините вчера днес и утре.
Зад. 3. и 4. Определяне на дните от седмицата, ако
се знае дължината на времевия интервал.
Зад. 5. Задача за превръщане седмиците в дни и
дните в седмици.
Зад. 6. Намиране на дължината на времеви интервал в часове.
Зад. 7. Задача за откриване на закономерност.
Подходяща за групова работа.
При задачите за намиране на дължините на времеви интервали е целесъобразно за онагледяване да
се използва календар и часовник.
По преценка на учителя част от задачите в тетрадката могат да се оставят за домашна работа.
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Урок 86
УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ С 8

86

Умножение и деление с 8

1. Пресметни произведенията.

7.5

7.9

7.4

.8 :8
7.3

7.2

7.7

Вид на урока – нови знания
Дидактическа цел на урока: Да се запознаят
учениците с таблиците за умножение и деление с 8.
Задачи
1. Да се запознаят учениците с принципите за съставяне на таблицата за умножение с 8.
2 Да се запознаят учениците с принципите за съставяне на таблицата за деление с 8.
3. Да се формират умения за използване на таблиците за умножение и деление с 8.
4. Да се усъвършенстват уменията за прилагане в
конкретни ситуации на действията умножение и деление.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, аналогия.
Учебно-методически ресурси: учебник или
е-учебник, учебна тетрадка № 2, табло с таблиците
за умножение и деление.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. С устно пресмятане на произведения със 7
се актуализират знанията и се подготвят учениците
за новото знание.
За въвеждане на таблицата за умножение с 8 се
използва схемата в учебника (или е-учебника) като
се преминава през няколко етапа. Първо нагледното
представяне с помощта на плочки домино, след това
представянето с помощта на числовата ос, която разкрива индуктивния подход – всяко произведение се
получава от предходното с добавяне на 8 (втората
колона от таблиците).
След това е целесъобразно да се извърши първоначално затвърдяване на таблицата за умножение,
като учителят задава въпроси, а учениците отговарят
устно като използват таблицата за умножение.
За въвеждане на таблицата за деление трябва да
се използва връзката с умножението и след това
отново да се направи първоначално затвърдяване с
въпроси от учителя (напр. „Колко е 32:8?“) и устен
отговор от вида „32:8 = 4, защото 4.8 = 32.“.
Зад. 2. Пресмятане на числови изрази с умножение и деление. Разработва се самостоятелно от учениците в тетрадката.
Зад. 3. Намиране на неизвестен множител с помо-
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+8
0

1.8

+8

8

.8
2. Пресметни.

2.8

+8

16

3.8

+8

24

1.8 = 8
2.8 = 16
3.8 = 24
4.8 = 32
5.8 = 40
6.8 = 48
7.8 = 56
8.8 = 64
9.8 = 72
10.8 = 80

4.8
32

+8

5.8

+8

40

6.8
48

+8

7.8

+8

56

1.8 = 8
2.8 = 1.8 + 8 = 16
3.8 = 2.8 + 8 = 24
4.8 = 3.8 + 8 = 32
5.8 = 4.8 + 8 = 40
6.8 = 5.8 + 8 = 48
7.8 = 6.8 + 8 = 56
8.8 = 7.8 + 8 = 64
9.8 = 8.8 + 8 = 72
10.8 = 9.8 + 8 = 80

8.8

+8

64

:8

9.8

+8

10.8

72

80

8:8 = 1
16:8 = 2
24:8 = 3
32:8 = 4
40:8 = 5
48:8 = 6
56:8 = 7
64:8 = 8
72:8 = 9
80:8 = 10

3.8 + 18

7.8 – 17

5.8 + 39

6.8 – 28

32:8 + 56

64:8 + 35

72:8 + 29

16:8 + 77

3. Намери неизвестния множител.
8. ? = 72

? .8 = 48

8. ? = 32

? .8 = 80

4. Октоподът има 8 пипала. Колко пипала имат 6 октопода?
5. Колко са триъгълниците?
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щта на таблицата. Учениците работят самостоятелно
в тетрадките. Фронтална проверка.
Зад. 4. Най-проста задача за моделиране. Подходяща за фронтална работа. След изясняване на модела, учениците записват самостоятелно решението в
тетрадките си.
Зад. 5. Откриване на подходящ модел с умножение в геометрична конфигурация. След изясняване
на модела, учениците записват самостоятелно решението в тетрадките си.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Подходяща за самостоятелна работа за
пресмятане на несложни изрази с умножение и деление.
Зад. 2. За усъвършенстване на уменията за пресмятане на изрази със и без скоби.
Зад. 3. Математическа диктовка. Необходимо е
актуализиране знания за сравняване на числата.
Зад. 4 и 5. Моделиране с умножение и деление
различни ситуации.
Зад. 6. Задачата е предизвикателство. Подходяща е за групова работа. Целта е да се открие връзка между редицата от фигури и редицата от числата.
Тъй като редицата от числата е позната, лесно се решава проблемът с фигурите.
По преценка на учителя част от задачите в тетрадката могат да се оставят за домашна работа.

64

56
72

56

9

5

35

8

24

7

49

80

70

I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. С устно пресмятане на произведения с 8
и деление със 7 и 8 се усъвършенстват уменията за
работа с таблиците за умножение деление.
Зад. 2. Намиране на неизвестен множител. Разработва се самостоятелно от учениците в тетрадката.
Ако е необходимо се коментира правилото за намиране на неизвестен множител. Фронтална проверка.
Зад. 3. Намиране на произведение на три числа.
Учениците работят самостоятелно в тетрадките.
Фронтална проверка. Задачата подготвя разглеждането на съдружителното свойство на умножението.
Зад. 4. Пресмятане но числов израз с умножение
и деление. Учениците работят самостоятелно в тетрадките. Фронтална проверка. Целесъобразно е да
се коментира, че за разлика от предишната задача
резултатът се променя, ако се разместват скобите.
Зад. 5. Най-проста задача за моделиране. Подходяща за фронтална работа. След коментиране и
съпоставяне на моделите, учениците записват самостоятелно решението в тетрадките си.
Зад. 6. и 7. Двойка свързани задачи за намиране на неизвестна страна в равнобедрен триъгълник.

:8

32

Насоки за организиране на учебната среда

3

Учебно-методически ресурси: учебник или
е-учебник, учебна тетрадка № 2, табло с таблиците
за умножение и деление.

.8

6

Методи на преподаване и учене – устно смятане, самостоятелна работа.

16
2

Задачи
1. Да се затвърдят и автоматизират уменията на
учениците за умножение и деление с 8.
2 Да се затвърдят уменията за намиране на неизвестен множител.
3. Да се затвърдят уменията за пресмятане на изрази с умножение и деление.
4. Да се усъвършенстват уменията за моделиране.
5. Да се затвърдят уменията за намиране неизвестна страна в триъгълник.

:7

42

Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
усъвършенстват уменията на учениците за умножение и деление с 8.

10

63

1.

21

Вид на урока – упражнение

87

Упражнение

.8 :8

40

Урок 87
УПРАЖНЕНИЕ

2. Намери неизвестното число.
8. ? = 32

8. ? = 64

8. ? = 56

? .8 = 72

3. Намери произведенията.
(3.2).4

3.(2.4)

7.(5.2)

3.(4.2)

(3.2).8

(2.5).8

(4.2).5

(3.3).8

(8.3):6

(8.5):4

(2.8):4

2.(8:4)

5.(8:4)

(3.8):4

3.(8:4)

9.(8:4)

4. Пресметни.

5. Кое число е 8 пъти по-голямо от 8?
Кое число е с 8 по-голямо от 8?
6. Бедрото на равнобедрен
триъгълник е 8 см. Намери
основата на триъгълника,
ако обиколката му е 22 см.
Об.
22 см

Решение

С

AC = BC = 8 см
8 см

8 см

AB = ? см
2.8 + ? = 22
16 + ? = 22

А

? см

В

? = 22 – 16
? =6

Отг. Основата е 6 см.

Кое число е 8 пъти по-малко от 8?
Кое число е с 8 по-малко от 8?
7. Основата на равнобедрен
триъгълник е 8 см. Намери
бедрото на триъгълника,
ако обиколката му е 22 см.
Об.
22 см

Решение
22 см – 8 см = 14 см

С

? см

2. ? = 14

? см

? = 14:2
? =7

А

8 см

В

Отг. Бедрото е 7 см.
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Уместно е да се коментира как се променя решението на задачата след промяната в условието (разменянето на местата на бедрото и основата).
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Подходяща за самостоятелна работа. Необходимо е да се коментира, попълването на схемата
започва от дясно наляво.
Зад. 2. За усъвършенстване на уменията за пресмятане на числови изрази.
Зад. 3. Математическа диктовка.
Зад. 4. Моделиране с умножение и събиране. Необходимо е да се изисква записването на решението
с израз.
Зад. 5. Намиране на обиколка на фигура. Връзка
между обиколките на квадрат и равностранен триъгълник.
Зад. 6. Задачата е предизвикателство. Подходяща е за групова работа. Целта е да се открие връзка между редицата от фигури и редицата от числата.
Тъй като редицата от числата е позната, лесно се решава проблемът с фигурите. (Вж. зад. 6 от урок 86.)
По преценка на учителя част от задачите в тетрадката могат да се оставят за домашна работа.
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Урок 88
СЪДРУЖИТЕЛНО СВОЙСТВО
НА УМНОЖЕНИЕТО
Вид на урока - нови знания
Дидактическа цел на урока: Да се запознаят
учениците със съдружителното свойство на умножението.
Задачи
1. Да се обоснове с примери съдружителното
свойство на умножението.
2 Да се усъвършенстват уменията за умножаване
на три числа.
3. Да се формират умения за използване на разместителното и съдружителното свойство.
3. Да се усъвършенстват уменията за моделиране
на конкретни ситуации с умножение.
4. Да се подържат и усъвършенстват уменията за
разпознаване на геометричните фигури и намиране
на обиколка.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, съпоставяне на
различни подходи.
Учебно-методически ресурси: учебник или
е-учебник, учебна тетрадка № 2, табло с таблиците
за умножение и деление.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Актуализиране на знанията за умножаване
на три числа и работа със скоби. Учениците работят
самостоятелно в тетрадките. Фронтална проверка.
Зад. 2. Като се сравняват два начина за намиране
на обиколка на триъгълник, се изявява съдружителното свойство на умножението. При разработването
на задача е необходимо да се използва или подходящ
чертеж или е-учебника.
Зад. 3. За първоначално затвърдяване на свойството. Целесъобразно е да се разработи колективно с класа, като за всеки пример се коментира как е
целесъобразно да се поставят в скобите. Учениците
записват решенията в тетрадките си.
Зад. 4. Задача за моделиране с израз. С решаването ѝ се коментира възможността да се използват
едновременно двете свойства – разместителното и
съдружителното.
Зад. 5. Задача за комбинирано използване на двете свойства. Подходяща за самостоятелна работа.
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88

Съдружително свойство на умножението

1. Намери произведенията.

(2.3).3

2.(3.3)

(4.2) . 2

4.(2.2)

2. Големият равностранен триъгълник е съставен от 4 малки равностранни
триъгълника, всеки със страни по 4 см. Колко сантиметра е обиколката
на големия триъгълник?
Първи начин:
3 страни по две отсечки
6 отсечки по 4 см
(3.2).4 = 24
Отг. 24 см.

Решение:
3.2 = 6 отсечки
6.4 см = 24 см

4 см

4 см

4 см

Втори начин:
Върху всяка страна има 2 отсечки по 4 см 2.4 см = 8 см
3.8 см = 24 см
3 страни по 8 см
3.(2.4) = 24
Отг. 24 см.

4 см
4 см

4 см

При умножаване на три числа можем да групираме множителите
по различни начини (3.2).4 или 3.(2.4), а произведението не се променя.

(3.2).4 = 3.(2.4)

Съдружително свойство на умножението
3. Пресметни.

2.4.7

5.3.2

5 .2 . 4

7.2.5

4. В килера на Мечо Пух има 2 полици с по 8 гърнета с мед.
Във всяко гърне има по 3 кг мед. Помогни на Мечо Пух
да пресметне колко килограма мед има в килера.
Можем и да
разместваме
множителите:
2.8.3 = 2.3.8!

медмед
медмед
медмед
медмед
мед
едме
медмед
медмед
медмед
мед

5. Намери произведенията.
3.7.2

4.8.2

5.8.2

2.7.5

6. Колко са квадратите на чертежа? Страната на най-малките
квадрати е 2 см. Намери обиколката на големия правоъгълник.
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Целесъобразно е за всеки пример да се коментира
защо и как се използват двете свойства.
Зад. 6. Задача за поддържане на основните геометрични знания. Ако е необходимо, се коментира
как се намират страните на квадратите.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Подходяща за самостоятелна работа за
поддържане на уменията за извършване на изучаваните действия.
Зад. 2. Подходяща за самостоятелна работа. Целесъобразно е да се подчертае, че като се използват
двете свойства, произведението на 3 числа може да
се пресметне по 12 различни начина (когато можем
да намираме всички произведения).
Зад. 3. За комбинирано използване на двете свойства на умножението.
Зад. 4. Намиране на обиколка на фигура.
Зад. 6. Задача за довършване на фигура (шевица),
като се използва симетрия.
По преценка на учителя част от задачите в тетрадката могат да се оставят за домашна работа.

Урок 89
УМНОЖЕНИЕ
И ДЕЛЕНИЕ С 9

Дидактическа цел на урока: Да се запознаят
учениците с таблиците за умножение и деление с 9.
Задачи
1. Да се запознаят учениците с принципите за съставяне на таблицата за умножение с 9.
2 Да се запознаят учениците с принципите за съставяне на таблицата за деление с 9.
3. Да се формират умения за използване на таблиците за умножение и деление с 9.
4. Да се усъвършенстват уменията за прилагане в
конкретни ситуации на действията умножение и деление.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, аналогия.
Учебно-методически ресурси: учебник или
е-учебник, учебна тетрадка № 2, табло с таблиците
за умножение и деление.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. С устно пресмятане на познати вече произведения се актуализират знанията и се подготвят
учениците за новото знание.
За въвеждане на таблицата за умножение с 9 се
използва схемата в учебника (или е-учебника) като
се преминава през няколко етапа. Първо, нагледното
представяне с помощта на плочки домино, след това
представянето с помощта на числовата ос, която разкрива индуктивния подход – всяко произведение се
получава от предходното с добавяне на 9 (втората
колона от таблиците).
След това е целесъобразно да се извърши първоначално затвърдяване на таблицата за умножение,
като учителят задава въпроси, а учениците отговарят
устно като използват таблицата за умножение.
За въвеждане на таблицата за деление трябва да
се използва връзката с умножението и след това
отново да се направи първоначално затвърдяване с
въпроси от учителя (напр. „Колко е 27:9?“) и устен
отговор от вида „27:9 = 3, защото 3.9 = 27.“.
Зад. 2. Пресмятане на числови изрази с умножение и деление. Разработва се самостоятелно от учениците в тетрадката.

7.8

1. Намери произведенията.

Вид на урока – нови знания.

+9
0

89

Умножение и деление с 9

.9 :9

1.9

+9

9

2.9

+9

18

3.9

+9

27

1.9 = 9
2.9 = 18
3.9 = 27
4.9 = 36
5.9 = 45
6.9 = 54
7.9 = 63
8.9 = 72
9.9 = 81
10.9 = 90

.9
2. Пресметни.

9.8

4.9

+9

36

5.9

9.7

+9

45

6.9

7.9

+9

54

7.9

9.3

+9

63

8.9

3.9

+9

72

1.9 = 9
2.9 = 1.9 + 9 = 18
3.9 = 2.9 + 9 = 27
4.9 = 3.9 + 9 = 36
5.9 = 4.9 + 9 = 45
6.9 = 5.9 + 9 = 54
7.9 = 6.9 + 9 = 63
8.9 = 7.9 + 9 = 72
9.9 = 8.9 + 9 = 81
10.9 = 9.9 + 9 = 90

:9

9.9

+9

10.9

81

90

9:9 = 1
18:9 = 2
27:9 = 3
36:9 = 4
45:9 = 5
54:9 = 6
63:9 = 7
72:9 = 8
81:9 = 9
90:9 = 10

4.9 + 38

7.9 – 45

5.9 + 55

9.9 – 81

54:9 – 5

18:9 + 59

81:9 – 9

63:9 – 5

3. Намери неизвестния множител.
9. ? = 63

? .9 = 45

9. ? = 36

? .9 = 27

4. Охлювът Бързия изминава 9 см всяка минута.
Колко сантиметра ще измине за 10 мин?
5. Майката на Сашо му купила 3 фланелки по 9 лв. и маратонки за 46 лв.
Колко лева струва покупката? Колко лева са Ӝ върнали, ако е дала 100 лв.?
Можеш ли да запишеш решението
с един числов израз?
6. Колко са триъгълниците?
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Зад. 3. Намиране на неизвестен множител с помощта на таблицата. Учениците работят самостоятелно
в тетрадките. Фронтална проверка.
Зад. 4. Най-проста задача за моделиране. Подходяща за фронтална работа. След изясняване на модела, учениците записват самостоятелно решението в
тетрадките си.
Зад. 5. Съставна текстова задача. След колективно обсъждане на решението учениците го записват в
тетрадките си.
Зад. 6. Откриване на подходящ модел с умножение в геометрична конфигурация. След изясняване
на модела, учениците записват самостоятелно решението в тетрадките си.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Попълване на схема. Подходяща за самостоятелна работа.
Зад. 2. и 3. За усъвършенстване на уменията за
пресмятане на числови изрази.
Зад. 4. Математическа диктовка.
Зад. 5. и 6. Моделиране с умножение и деление
различни ситуации.
Зад. 7. Задачата е откриване на закономерност.
Подходяща е за групова работа.
По преценка на учителя част от задачите в тетрадката могат да се оставят за домашна работа.
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Урок 90
УПРАЖНЕНИЕ

90

Упражнение

.9 :9

1. Открий грешките в таблицата.

Вид на урока – упражнение.

Множител

3

5

7

9

8

9

6

3

8

Множител

9

9

9

8

7

9

9

9

8

10
9

Произведение

27

45

56

81

56

81

54

24

64

90

2. Извърши делението и направи проверка.

Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
усъвършенстват уменията на учениците за умножение и деление с 9.

72:9

9. ? = 27
4. Пресметни.

Задачи
1. Да се затвърдят и автоматизират уменията на
учениците за умножение и деление с 9.
2 Да се затвърдят уменията за намиране на неизвестен множител.
3. Да се затвърдят уменията за пресмятане на изрази с умножение и деление.
4. Да се усъвършенстват уменията за моделиране.
5. Да се затвърдят уменията за работа в квадратна
мрежа.

Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Подходяща е за колективна работа с класа
и коментиране на откритите грешки.
Зад. 2. Усъвършенстване на делението с 9 с
последваща проверка. Подходяща за самостоятелна
работа.
Зад. 3. Намиране на неизвестен множител. Учениците работят самостоятелно. Фронтална проверка.
Ако е необходимо, трябва да се припомни правилото
за намиране на неизвестен множител.
Зад. 4. Пресмятане но числов израз с умножение
и деление. Учениците работят самостоятелно в тетрадките. Фронтална проверка.
Зад. 5. Творческо упражнение върху задачи за
моделиране. Разработва се колективно с класа. След
съставянето на всяка от задачите учениците записват
в тетрадките си съкратено условието и я решават.
Зад. 6. Задача за моделиране с израз. Подходяща
е за самостоятелна работа.
Зад. 7. Задача за усъвършенстване на уменията за
работа в квадратна мрежа с дадена дължина на страната на квадратчетата. Целесъобразно е колективно
да се обсъдят отделните стъпки, след което учениците записват решението в тетрадките си.
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63:9

54:9

? .9 = 72

9. ? = 18

? .9 = 54

4.9 + 64

100 – 7.9

81 – 6.9

18 + 8.9

36:9 + 69

90:9 – 9

33 – 54:9

88 + 27:9

5. Състави задача и я реши.
Митко си купил
книга и дал 50 лв.

В 9 таксита се
качили по трима.

Колко килограма
череши са останали?

Пред гарата за такси
чакат 39 души.

Разделили ги в
9 щайги по 6 кг.

Колко лева
струва книгата?

Ученици набрали
57 кг череши.

Върнали му
9 банкноти по 5 лв.

Колко души са
останали да чакат?

6. В Националния исторически
музей отиват 3 учители и
9 пъти повече ученици.
Колко души общо отиват
в музея?

Методи на преподаване и учене – устно смятане, самостоятелна работа.
Учебно-методически ресурси: учебник или
е-учебник, учебна тетрадка № 2, табло с таблиците
за умножение и деление.

36:9

3. Намери неизвестния множител.

7. Колко са правоъгълниците?
Намери страните и обиколката на всеки от тях.

2 см
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II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Подходяща за самостоятелна работа. Упражнение върху таблиците за умножение и деление.
Зад. 2. За усъвършенстване на уменията за пресмятане на числови изрази.
Зад. 3. Творческо упражнение върху текстова задача. Допълване на условието. Коментира се колективно.
Зад. 4. Моделиране в геометрична задача. Обсъждат се колективно стъпките в решението. Учениците
записват решението в тетрадката.
Зад. 5. Преброяване на геометрични фигури.
Зад. 6. Задача за усъвършенстване на уменията
за работа в квадратна мрежа с дадена дължина на
страната на квадратчетата. Обратна е на задачата в
учебника. Целесъобразно е колективно да се обсъди
решението.
По преценка на учителя част от задачите в тетрадката могат да се оставят за домашна работа.

Урок 91
УПРАЖНЕНИЕ

1.

48
24

Вид на урока – упражнение
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
усъвършенстват уменията на учениците за умножение и деление с 8 и 9.
Задачи
1. Да се затвърдят и автоматизират уменията на
учениците за умножение и деление със 8 и 9.
2. Да се затвърдят уменията за пресмятане на изрази с умножение и деление.
3 Да се затвърдят уменията за намиране на неизвестен множител.
4. Да се усъвършенстват уменията за моделиране
на практическа ситуация и работа с таблици.
5. Да се затвърдят уменията за работа в квадратна
мрежа.
Методи на преподаване и учене – устно смятане, самостоятелна работа.
Учебно-методически ресурси: учебник или
е-учебник, учебна тетрадка № 2, табло с таблиците
за умножение и деление.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. С устно пресмятане на произведения с 9 и
деление с 8 и 9 се усъвършенстват уменията за работа с таблиците за умножение и деление.
Зад. 2. Намиране на произведение на 3 числа. Разработва се самостоятелно от учениците в тетрадката.
Фронтална проверка. Ако е необходимо, се коментира как се използват свойствата на умножението.
Зад. 3. Намиране на неизвестен множител. Разработва се самостоятелно от учениците в тетрадката.
Ако е необходимо, се коментира правилото за намиране на неизвестен множител. Фронтална проверка.
Зад. 4. Задача за сравняване на произведения и
частни. Учениците работят самостоятелно. Фронтална проверка.
Зад. 5. Задачи от типа математическа диктовка.
Ако е необходимо, учителят може да разработи колективно с класа една от подточките, да запише израза и да остави пресмятанията на учениците.
Зад. 6. Описана е конкретна практическа ситуация
и трябва да се решат 2 задачи. Първата е за усъвършенстване на уменията за работа с таблица, а втората е задача с творчески характер. Втората подзадача
допуска повече от едно решение. Необходимо е да
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Упражнение

.9 :9

72

32

:8
56

16

9

4

80

2

.9

10

40

6

7

3

63

8

27
72

5

45

90

18

:9
54

36
81

2. Намери произведенията.
9.2.3

3.9.3

9.4.2

2.9.2

3. Намери неизвестния множител.
9 . ? = 36
4. Сравни.

? . 9 = 90

9 . ? = 63

? . 9 = 45

4.9 и 9.5

2.9 и 2.7

4.9 и 6.6

8.8 и 7.9

45:9 и 54:9

90:9 и 80:8

63:9 и 36:6

81:9 и 72:8

5. а) Прибави към 19 произведението на 9 и 8.
б) От 61 извади произведението на 9 и 4.
в) Намери разликата на 31 и частното на 63 и 9.
г) От 100 извади частното на 72 и 9.
6. В таблицата са дадени парите,
с които разполага всяко от децата.

Мишо

6

0

1

Мая

3

5

0

Мартин

7

0

2

а) Колко лева има всяко от децата?
б) Какво може да купи всяко от
децата с точно пари (без ресто)?

Те могат по
различни начини да
платят играчките.

7 лв.

7 лв.
9 см

а)

б)

в)

7. Всяко квадратче от мрежата е със
страна 9 см. Намери обиколката
на фигурата.
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се коментират решенията. Задачата, особено втората
част, е подходяща за колективна работа.
Зад. 7. Задача за намиране на обиколка на фигури
в мрежа със зададена дължина на квадратчето.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Подходяща за упражняване на таблиците
за умножение и деление. Ако е необходимо, учителят трябва да поясни как се попълва схемата.
Зад. 2. За усъвършенстване на уменията за пресмятане на числови изрази.
Зад. 3 и 4. Моделиране с умножение и събиране.
Необходимо е да се коментира как се променя задачата, като се смени ключовата дума от модела.
Зад. 5. Работа в квадратна мрежа. Чертане на квадрат и правоъгълник със зададени дължини на страните. Необходим е подходящ коментар за насочване
на учениците.
По преценка на учителя част от задачите в тетрадката могат да се оставят за домашна работа.
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Урок 92
УМНОЖЕНИЕ
И ДЕЛЕНИЕ С 10

92

+10
0

Задачи
1. Да се запознаят учениците с принципите за съставяне на таблицата за умножение с 10.
2 Да се запознаят учениците с принципите за съставяне на таблицата за деление с 10.
3. Да се формират умения за използване на таблиците за умножение и деление с 10.
4. Да се усъвършенстват уменията за прилагане в
конкретни ситуации на действията умножение и деление.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, аналогия.
Учебно-методически ресурси: учебник или
е-учебник, учебна тетрадка № 2, табло с таблиците
за умножение и деление.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. С устно пресмятане на произведения с 8 и
с 9 се актуализират знанията и се подготвят учениците за новото знание.
За въвеждане на таблицата за умножение с 10 се
използва схемата в учебника (или е-учебника), като
се преминава през няколко етапа. Първо, нагледното
представяне с помощта на плочки домино, след това
представянето с помощта на числовата ос, която разкрива индуктивния подход – всяко произведение се
получава от предходното с добавяне на 10 (втората
колона от таблиците).
След това е целесъобразно да се извърши първоначално затвърдяване на таблицата за умножение,
като учителят задава въпроси, а учениците отговарят
устно, като използват таблицата за умножение.
За въвеждане на таблицата за деление трябва да
се използва връзката с умножението и след това отново да се направи първоначално затвърдяване с въпроси от учителя (напр. „Колко е 60:10?“) и устен
отговор от вида „60:10 = 6, защото 6.10 = 60.“.
Зад. 2. Пресмятане на числови изрази с умножение и деление. Разработва се самостоятелно от учениците в тетрадката.
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9.5

1. Пресметни произведенията.

Вид на урока – нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се запознаят
учениците с таблиците за умножение и деление с 10.

Умножение и деление с 10

1.10

+10

10

.10

2.10
20

+10

3.10

+10

30

1.10 = 10
2.10 = 20
3.10 = 30
4.10 = 40
5.10 = 50
6.10 = 60
7.10 = 70
8.10 = 80
9.10 = 90
10.10 = 100

2. Пресметни.

4.10

+10

40

10.9

5.10

+10

50

9.4

6.10

+10

60

10.8

7.10

+10

70

1.10 = 10
2.10 = 1.10 + 10 = 20
3.10 = 2.10 + 10 = 30
4.10 = 3.10 + 10 = 40
5.10 = 4.10 + 10 = 50
6.10 = 5.10 + 10 = 60
7.10 = 6.10 + 10 = 70
8.10 = 7.10 + 10 = 80
9.10 = 8.10 + 10 = 90
10.10 = 10.10 + 10 = 100

.10 :10
9.7

8.10

10.2

+10

80

:10

9.10

10.10
+10

90

100

10:10 = 1
20:10 = 2
30:10 = 3
40:10 = 4
50:10 = 5
60:10 = 6
70:10 = 7
80:10 = 8
90:10 = 9
100:10 = 10

5.10 + 17

4.10 – 31

7.10 + 28

10.10 – 58

70:10 – 9

40:10 + 25

100:10 – 5

80:10 – 8

3. Намери неизвестния множител.
10. ? = 90

? .10 = 30

10. ? = 70

4. Колко общо са пръстите на ръцете
и краката на човек?
5. За рождения ден на Мария купили 10 кутии
сок по 2 лв. и 3 кутии бонбони по 10 лв.
Колко лева струва покупката?
6. Колко са сините квадратчета? Колко са
зелените квадратчета? Колко са
неоцветените квадратчета?
104

Зад. 3. Намиране на неизвестен множител с помощта на таблицата. Учениците работят самостоятелно
в тетрадките. Фронтална проверка.
Зад. 4 и 5. Задачи за моделиране. Подходящи
за фронтална работа. След изясняване на модела,
учениците записват самостоятелно решението в тетрадките си.
Зад. 6. Откриване на подходящ модел с умножение в геометрична конфигурация. След изясняване
на модела, учениците записват самостоятелно решението в тетрадките си.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Попълване на „верижка“. Подходяща за
самостоятелна работа.
Зад. 2. За усъвършенстване на уменията за пресмятане на изрази.
Зад. 3. Задача за преставане на числа като произведение на два или три множителя.
Зад. 4. Работа в таблица. Превръщане на мерни
единици.
Зад. 5. Работа в мрежа. Комбинирана задача –
чертане на триъгълник, измерване, намиране на дължини на отсечки в мрежата и намиране на обиколка
на триъгълник.
По преценка на учителя част от задачите в тетрадката могат да се оставят за домашна работа.

Вид на урока - упражнение
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
усъвършенстват уменията на учениците за умножение и деление с 10.
Задачи
1. Да се затвърдят и автоматизират уменията на
учениците за умножение и деление със 10.
2. Да се затвърдят уменията за пресмятане на изрази с умножение и деление.
3 Да се затвърдят уменията за намиране на неизвестен множител.
4. Да се усъвършенстват уменията за прилагане в
конкретни ситуации на действията умножение и деление.
5. Да се затвърдят уменията за намиране обиколка на фигура.
Методи на преподаване и учене – устно смятане, самостоятелна работа.
Учебно-методически ресурси: учебник или
е-учебник, учебна тетрадка № 2, табло с таблиците
за умножение и деление.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Задача за измерване на страните на три
ъгълниците, определяне на вида им. Намиране на
обиколката и превръщане на мерните единици. Учениците работят самостоятелно. Необходим е коментар по решението на всяка от подточките.
Зад. 2. и 3. Задачи за упражняване на таблиците за
умножение и деление с 10 чрез превръщане на мерни
единици. Решават се самостоятелно от учениците в
тетрадката. Фронтална проверка.
Зад. 4. Намиране на неизвестен множител. Разработва се самостоятелно от учениците в тетрадката.
Ако е необходимо, се коментира правилото за намиране на неизвестен множител. Фронтална проверка.
Зад. 5. Задача за пресмятане на изрази със скоби и без скоби. Учениците работят самостоятелно.
Фронтална проверка.
Зад. 6. Задача за прилагане на деление в конкретна ситуация.
Зад. 7. Задача за намиране на обиколка на фигура.
Необходим е коментар. Възможни са два подхода.
Първият, като се намерят дължините на неизвестните червени отсечки, а вторият, като от сбора на оби-
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Упражнение

.10 :10

1. Измери страните на триъгълниците.
а) Какви са триъгълниците?
С
б) Колко сантиметра е обиколката
на всеки от триъгълниците?
в) Колко дециметра е обиколката им?

А

В

D

E

2. На колко сантиметра са равни:
а) 3 дм;

F

б) 7 дм;

в) 5 дм;

г) 10 дм?

Сетих се!
1 дм = 10 см!

3. На колко дециметра са равни:
а) 40 см;

б) 60 см;

в) 80 см;

г) 90 см?

4. Намери неизвестния множител.
10. ? = 40

10. ? = 70

? .10 = 100

? .10 = 50

(23 – 14).10

6.10 + 28

(54 – 47).10

36 + 5.10

(28 + 72):10

(73 – 33):10

40:10 + 27

77 – 90:10

5. Пресметни.

6. В неделя 40 души от Варна ще
посетят Мадарския конник.
Те ще пътуват в 10 коли
поравно. По колко души ще
пътуват в една кола?
8.

14

?

20

?

3 см
4 см
16

Сбор 88

16
12

7. Разгледай чертежа
и намери обиколката
на червената фигура.

3 см

Урок 93
УПРАЖНЕНИЕ

?
?

20

?

?

26

30

28

30
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колките на двата квадрата се извади обиколката на
синия правоъгълник.
Зад. 8. Две забавни задачи, подходящи за групова
работа.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Подходяща за упражняване на таблиците
за умножение и деление.
Зад. 2. За усъвършенстване на уменията за пресмятане на числови изрази.
Зад. 3. Работа в таблица. Превръщане на мерни
единици.
Зад. 4. Две подточки от типа математическа диктовка.
Зад. 5. Задача за намиране на дължини на отсечки по даден чертеж. Ако е необходимо, се коментира
как се намира дължина на отсечка, която е съставена
от две и повече отсечки.
Зад. 6. Задача предизвикателство. Подходяща е за
групова работа.
По преценка на учителя част от задачите в тетрадката могат да се оставят за домашна работа.
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Урок 94
УМНОЖЕНИЕ
И ДЕЛЕНИЕ С 1

94

Умножение и деление с 1

.1 :1

1. Намери обиколката на:

1 см

а) равностранен триъгълник
със страна 1 см.
Решение
3.1 = 1.3 = 3
Отг. 3 см.

б) квадрат
със страна 1 м.
Решение
4.1 = 1.4 = 4
Отг. 4 м.

1м

Вид на урока – нови знания.
Дидактическа цел на урока: Да се запознаят
учениците с таблиците за умножение и деление с 1.
Задачи
1. Да се запознаят учениците с принципите за съставяне на таблицата за умножение с 1.
2 Да се запознаят учениците с принципите за съставяне на таблицата за деление с 1.
3. Да се формират умения за използване на таблиците за умножение и деление с 1.
4. Да се усъвършенстват уменията за прилагане в
конкретни ситуации на действията умножение и деление.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, аналогия.
Учебно-методически ресурси: учебник или
е-учебник, учебна тетрадка № 2, табло с таблиците
за умножение и деление.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. С колективното решаване на зад. 1 и използването на разместителното свойство на умножението се подготвя таблицата за умножение с 1.
За въвеждане на таблицата за умножение с 1 се
използва схемата в учебника (или е-учебника), като
се преминава през няколко етапа. Първо, нагледното
представяне с помощта на плочки домино. След това
с втората колона от таблиците се разкрива подходът
– използват се вече изучените таблици (от всяка таблица първия ред) и разместителното свойство. Необходимо е да се направи изводът, че при умножение с
1 числото не се променя.
След това е целесъобразно да се извърши първоначално затвърдяване на таблицата за умножение,
като учителят задава въпроси, а учениците отговарят
устно, като използват правилото.
За въвеждане на таблицата за деление трябва да
се използва връзката с умножението и отново да се
направи изводът че при деление с 1 числото не се
променя.
Зад. 2. Разработва се колективно с класа. Една
често срещана практическа задача, която води до деление с 1.

126

.1
Когато умножавам
с 1, числото
не се променя!

1.1 = 1
2.1 = 2
3.1 = 3
4.1 = 4
5.1 = 5
6.1 = 6
7.1 = 7
8.1 = 8
9.1 = 9
10.1 = 10

1.1 = 1
2.1 = 1.2 = 2
3.1 = 1.3 = 3
4.1 = 1.4 = 4
5.1 = 1.5 = 5
6.1 = 1.6 = 6
7.1 = 1.7 = 7
8.1 = 1.8 = 8
9.1 = 1.9 = 9
10.1 = 1.10 = 10

:1
Когато деля с 1,
числото
не се променя!

1:1 = 1
2:1 = 2
3:1 = 3
4:1 = 4
5:1 = 5
6:1 = 6
7:1 = 7
8:1 = 8
9:1 = 9
10:1 = 10

2. а) С колко монети от 2 лв. може да се размени банкнота от 10 лв.?
б) С колко монети от 1 лв. може да се размени банкнота от 10 лв.?
в) С колко монети от 1 лв. може да се размени банкнота от 20 лв.?
Решение
а) 10 : 2 = 5. Отг. 5 монети.
б) 10 : 1 = 10, защото 1 . 10 = 10. Отг. 10 монети.
в) 20 : 1 = 20, защото 1 . 20 = 20. Отг. 20 монети.
3. Пресметни.
5.1
3:1

7. 1
5:1

9.1
10 : 1

12 . 1 25 . 1
12 : 1 25 : 1

12.1 = 1.12 = 12.
12:1 = 12, защото 1. 12 = 12.

4. С кои числа трябва да се продължи редицата:
а) 1, 2, 4, 7, , , ;

б) 24, 6, 2, , ?
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Зад. 3. За умножение с 1 и деление с 1. Учениците работят самостоятелно, като използват дадения
образец.
Зад. 4. Задача за откриване на закономерност в
редица от числа. Подходяща за групова работа.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Подходяща за самостоятелна работа за събиране с 1 и умножение с 1.
Зад. 2. За представяне на числа като произведение на множители по различни начини.
Зад. 3. Задача за моделиране с израз.
Зад. 4. Задача за работа в мрежа. Задачата е комбинирана и включва 3 подзадачи. Първата подзадача
е необходимо да се коментира от учителя – как по
дадена обиколка на квадрата да се намери дължината на страната на единичното квадратче. След намирането на дължината на страната на квадратчето от
мрежата учениците могат да работят самостоятелно.
По преценка на учителя част от задачите в тетрадката могат да се оставят за домашна работа.

Урок 95
УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока – упражнение.
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
усъвършенстват уменията на учениците за умножение и деление с 1.
Задачи
1. Да се затвърдят и автоматизират уменията на
учениците за умножение и деление с 1.
2 Да се затвърдят уменията за намиране на неизвестен множител.
3. Да се затвърдят уменията за пресмятане на изрази с умножение и деление.
4. Да се усъвършенстват уменията за моделиране.
5. Да се усъвършенстват уменията за работа в
квадратна мрежа.
Методи на преподаване и учене – устно смятане, самостоятелна работа.
Учебно-методически ресурси: учебник или
е-учебник, учебна тетрадка № 2, табло с таблиците
за умножение и деление.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Със устно пресмятане на произведения
със 7 и деление със 8, 9 и 10 се усъвършенстват уменията за работа с таблиците за умножение деление.
Зад. 2. Задача за пресмятане на изрази без скоби
и със скоби. Учениците работят самостоятелно. При
проверката е необходим коментар пременят ли се
или не резултатите след поставянето на скоби.
Зад. 3. Намиране на произведение на три числа.
Учениците работят самостоятелно в тетрадките.
Фронтална проверка.
Зад. 4. Сравняване на произведения със сборове
и разлики. Учениците работят самостоятелно. Фронтална проверка.
Зад. 5. Задача за моделиране с израз. Учениците
работят самостоятелно.
Зад. 6. Задача за моделиране на геометрична ситуация. Задачата е подготовка за съставна задача с
три стъпки. Разработва се колективно с класа.
Зад. 7. Задача предизвикателство. Подходяща за
групова работа.
Зад. 8. Две забавни задачи, подходящи за групова
работа.
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Упражнение

.1 :1
1
10. 9
8

1.

2. Пресметни.
1.3 + 5
1.(3 + 5)

6
7

7
8. 9
1

9. 1

5
7

7. 1

17 – 7.1

9.1 + 9

15 – 8.1

(17 – 7).1

9.(1 +9)

(15 – 8).1

3. Намери произведенията.
3.5.1
4. Сравни.

9.1 и 9 + 1

10.1.3

7.8.1

9.5.1

7.2 и 7 + 2

8:1 и 8 – 1

8:2 и 8 – 2

5. В овощна градина има 7 реда с по 8 черешови дървета
и още 5 дървета. Колко черешови дървета има в градината.
6. Дължината на правоъгълник е 14 см, а широчината му е 2 пъти по-малка.
а) Намери широчината на правоъгълника.

б) Намери обиколката му.

7. От кои от фигурите в квадратната мрежа може да се сглоби квадрат, съставен
от 9 квадратчета? Намери обиколката на такъв квадрат, ако всяко квадратче от
мрежата е със страна 3 см.
1

2

3

6
4

5

8. Кои са пропуснатите числа в магическите квадрати?

9

14

?

?

?

?

Произв

едение

36

2

?

3

?

9

?

?

15

2

6

3

?

Сбор 36
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II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Подходяща за самостоятелна работа за изваждане на 1 и деление с 1.
Зад. 2. За усъвършенстване на уменията за пресмятане на числови изрази.
Зад. 3. За самостоятелна работа за намиране на
неизвестно число.
Зад. 4. Задачата е предизвикателство. Подходяща е за групова работа. Задачите с везни са модел
на уравнение. Премахването на един и същ обект от
всяко от двете блюда е едно от правилата за решаване на уравнение.
По преценка на учителя част от задачите в тетрадката могат да се оставят за домашна работа.
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Урок 96
УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ С 0

96

1. Пресметни произведенията.

Вид на урока – нови знания.

ло.

3. Да се обоснове невъзможността да се дели число с 0.
4. Да се усъвършенстват уменията за прилагане
на правилата.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, съпоставяне на
различни подходи.
Учебно-методически ресурси: учебник или
е-учебник, учебна тетрадка № 2, табло с таблиците
за умножение и деление.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. С устно пресмятане на произведения се актуализират знанията за умножение.
За обосноваване на правилото за умножение с 0
се използва схемата в учебника (или е-учебника),
като първо чрез онагледяване с плочки от домино
получаваме 4.0 = 0 и от разместителното свойство
получаваме 0.4 = 4.0 = 0. Така достигаме до правилото за умножение с 0.
По подобен начин може да се достигне и до правилото за деление на 0 с число. Използват се плочки от
домино, за да се илюстрира делението на 2, откъдето
получаваме, че 0:2 = 0. Другият подход е подобен на
подхода при конструиране на таблиците за деление с
числата от 2 до 10, т. е. използваме, че делението е
обратно действие на умножението:
0:5 = 0, защото 0.5 = 0.
След това е целесъобразно да се извърши първоначално затвърдяване на правилата за умножение и
деление, като учителят задава въпроси, а учениците
отговарят устно.
С колективното решаване на зад. 2 трябва да се
стигне до заключението, че не е възможно да се дели
на 0. Начинът на решаване на тази задача е демонстрация с достъпни средства на математическо доказателство.
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9.5

9.1

8.3

4.7 = 7 + 7 + 7 + 7 = 28

.0 :0

8.1

9.7

7.1

4.0 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0

0.7 = 7.0 = 0

Дидактическа цел на урока: Да се запознаят
учениците с правилата за умножение с 0 и деление
на 0 с число.
Задачи
1. Да се обоснове правилото за умножение с 0.
2 Да се обоснове правилото за деление на 0 с чис-

Умножение и деление с 0

0.9 = 9.0 = 0

0.15 = 15.0 = 0

Произведението на всяко число с 0 е равно на 0.

8:2 = 4

6:2 = 3

2:2 = 1

0:5 = 0, защото 0.5 = 0

0:2 = 0

0:17 = 0, защото 0.17 = 0

Частното на 0 с число, различно от 0, е 0.
2. Можеш ли да разделиш 5 на 0?
Отговорът
не може да е 5.

Ивелин смята така: Сашо смята така:
5:0 = 0
5:0 = 5
Пр. 0.0 = 0
Отговорът
Пр. 5.0 = 0

не може да е 0.

На 0 не се дели!
3. Пресметни.
0.8 + 18

34 – 1.7

1.(28 + 17)

(44 – 18):1

1.8 + 18

34 – 0.7

0.(28 + 17)

0:(44 – 18)

4. Намери неизвестния множител.
8. ? = 0

? .19 = 19

13. ? = 0

5. Кои от действията могат да се извършат?
12:(33 – 29)
7:(12 – 12)

15:(14 – 13)
(17 – 17):17

? .19 = 0

6. Сравни, без да пресмяташ.
1.17 и 0.99
90:9 и 0:9

37 – 19 и 1.7
1.12 и 24 + 9
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Зад. 3. Пресмятане на изрази с използване на правилата за умножение с 0 и деление на 0 с число. Учениците работят самостоятелно в тетрадките си.
Зад. 4. Намиране на неизвестен множител с помощта на правилата. Учениците работят самостоятелно
в тетрадките. Фронтална проверка.
Зад. 5. След пресмятане на изразите (доколкото
това е възможно), учениците трябва да открият кои
действия могат и кои не могат да се извършат.
Зад. 6. Задача за устно пресмятане и сравняване.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. За упражняване на таблиците за умножение.
Зад. 2. Подходяща за самостоятелна работа.
Зад. 3. Задача предизвикателство. Ако учителят
прецени, че упътването към задачата не е достатъчно, трябва да я разработи колективно с класа.
Зад. 4. Намиране на обиколка на фигура.
Зад. 6. Задача за откриване на закономерност.
По преценка на учителя част от задачите в тетрадката могат да се оставят за домашна работа.

Урок 97
УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока – упражнение.
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
усъвършенстват уменията на учениците за умножение и деление.

Упражнение
1. Намери произведението от броя на точките, които виждаш
върху всяко от зарчетата.

2. Пресметни.
25 + 5.7

52 – 42:6

63:7 + 38

6.3 + 45

56 – 3.9

83 – 36:4

56:8 + 56

7.7 + 51

3. Намери неизвестното число.
17 + ? = 42

28 + ? = 60

9. ? = 63

8. ? = 72

? + 39 = 100

Задачи
1. Да се затвърдят и автоматизират уменията на
учениците за умножение и деление.
2. Да се затвърдят уменията за пресмятане на изрази с умножение и деление.
3. Да се затвърдят уменията за намиране на неизвестно събираемо и неизвестен множител.
4. Да се усъвършенстват уменията за моделиране.
Методи на преподаване и учене – актуализиране на стари знания, онагледяване, аналогия

7. Бедрото на равнобедрен триъгълник е 13 см. Основата
е с 4 см по-къса. Намери обиколката на триъгълника.

Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. С устно пресмятане на произведенията на
числата върху зарчетата се усъвършенстват уменията за умножение и деление. Ако учителят прецени,
може да я даде и самостоятелна работа в тетрадките.
Зад. 2. Пресмятане на изрази. Разработва се самостоятелно от учениците в тетрадката. Фронтална
проверка.
Зад. 3. Намиране на неизвестно число. Разработва се самостоятелно от учениците в тетрадката. Ако
е необходимо, се коментират правилата за намиране
на неизвестно събираемо и неизвестен множител.
Фронтална проверка.
Зад. 4. Задача за съставяне на модел (числов израз). Целесъобразно е да се разработи колективно.
Да се запишат на дъската четирите израза и да се
коментира как се променят изразите с промяната на
ключовата дума („пъти по-голямо“, „с по-голямо“ и
т.н.). След това учениците самостоятелно пресмятат
изразите.
Зад. 5. Творческо упражнение. Подходяща за групова работа.
Зад. 6. Задача за превръщане на дециметри в сантиметри – упражнение за деление с 10. Подходяща за
самостоятелна работа.
Зад. 7. Задача за намиране на обиколка на равнобедрен триъгълник. Ако е необходимо, учителят

? + 36 = 44

? .7 = 49

4. Кое число е 5 пъти по-малко от сбора 29 + 16?
Кое число е 7 пъти по-голямо от разликата 17 – 9?
Кое число е със 7 по-голямо от сбора 43 + 11?
Кое число е със 7 по-малко от разликата 55 – 26?

Учебно-методически ресурси: учебник или
е-учебник, учебна тетрадка № 2, табло с таблиците
за умножение и деление.
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? .6 = 42

5. Валери, Сирма и Огнян са в магазина за играчки. Валери има 8 лв., Сирма има
10 лв., а Огнян – 12 лв. Всеки иска да си купи две играчки с парите, които има.
Кой какви играчки може да си купи? Можеш ли да съставиш и други задачи?

10 лв.

3 лв.

8 лв.

6. На колко сантиметра са равни: а) 7 дм;

8. Светла намислила едно число.
Умножила го по 4, към полученото
число прибавила 19 и получила 51.
Кое число е намислила Светла?

4 лв.

7 лв.

б) 3 дм;

6 дм?

.4

?

6 лв.

Лесно е! Започваме
отзад напред.
+ 19

?

51
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може да раздели задачата на две подзадачи. Първата,
да се намери основата, и втората, да се намери обиколката.
Зад. 8. Задача предизвикателство. Задачата е обратна на популярните задачи за математическа диктовка, но е „обърната“ – даден е резултатът и се търси с кое число се започва. Необходимо е учителят да
разясни, че на схемата отгоре, с червените стрелки,
е записано накратко условието на задачата. Задачата
може да се реши, като се следват сините стрелки и
се извършват обратните действия. (Вж. в учебна тетрадка 2, стр. 47, зад. 3.)
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Попълване на схема. Подходяща за самостоятелна работа. Целесъобразно е да се коментира, че задачата може да се реши, като се следват
стрелките, по два начина – да се тръгне от 100 или
наляво, или надясно.
Зад. 2. е пропедевтика за работа с таблици и диаграми. Подходяща е за колективна работа в клас.
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Урок 98
УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока – упражнение.
Дидактическа цел на урока: Да се затвърдят и
усъвършенстват уменията на учениците за умножение и деление.
Задачи
1. Да се затвърдят и автоматизират уменията на
учениците за умножение и деление.
2 Да се затвърдят уменията за намиране на неизвестно събираемо и неизвестен множител.
3. Да се усъвършенстват уменията за пресмятане
на изрази.
3. Да се затвърдят уменията за превръщане на
мерни единици.
4. Да се усъвършенстват уменията за моделиране.
5. Да се затвърдят уменията за намиране на обиколка на фигури.
Методи на преподаване и учене – устно смятане, самостоятелна работа.
Учебно-методически ресурси: учебник или
е-учебник, учебна тетрадка № 2, табло с таблиците
за умножение и деление.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Подходяща е за колективна работа с класа,
устно пресмятане и коментиране на откритите грешки.
Зад. 2. Усъвършенстване на пресмятането на
изрази с последваща проверка. Подходяща за само
стоятелна работа.
Зад. 3. Намиране на неизвестно събираемо и неизвестен множител. Учениците работят самостоятелно. Фронтална проверка. Ако е необходимо,
трябва да се припомнят правилата за намиране на
неизвестно събираемо и неизвестен множител.
Зад. 4. и 5. Превръщане на мерни единици.
Зад. 6. Геометрична конфигурация, в която са зададени две задачи.
Зад. 7. Задача предизвикателство. Подходяща е за
групова работа.
Зад. 8. Занимателна задача, подходяща за групова
работа.
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Упражнение

1. Открий грешките в таблицата.
Делимо

36

24

56

49

63

72

18

28

48

81

Делител

9

3

8

7

9

8

9

7

8

9

Частно

4

8

6

7

8

9

2

3

6

8

2. Пресметни.
66 – 7.7

56:7 + 36

64:8 – 8

7.8 + 44

16 + 6.9

55 – 72:8

6.7 – 25

42:7 + 39

3. Намери неизвестното число.
36 + ? = 73
4. ? = 28

25 + ? = 76

? + 24 = 80

? + 34 = 100

? .7 = 56

? .9 = 45

6. ? = 54

4. На колко дни са равни 4 седмици и 3 дни?
5. На колко дециметра са равни:

а) 30 см;

б) 50 см;

6. Страната на малкия квадрат е 3 см. Страната на големия
квадрат е 2 пъти по-голяма от страната на малкия.
а) Намери страната на големия квадрат.
б) Намери обиколката на фигурата, съставена от двата квадрата.

в) 70 см?

3 см

7. Две ябълки и четири сливи тежат колкото 3 ябълки и една слива.
Колко сливи тежи една ябълка?
Мога от двете блюда
на везните да махна
един и същ плод!

8. Проверете магически ли
е квадратът. Намерете сбора
на числата в двата червени
и в синия квадрат.

13

8

12

1

2

11

7

14

3

10

6

15

16

5

9

4

?
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II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Подходяща за самостоятелна работа. Упражнение върху таблиците за умножение и деление.
Зад. 2. За усъвършенстване на уменията за пресмятане на числови изрази.
Зад. 3. Задача от вида математическа диктовка.
Подходяща за самостоятелна работа.
Зад. 4. Задача за намиране на обиколка на фигура.
Зад. 5. Задача предизвикателство. Подходяща за
групова работа. (Вж. зад. 3, стр. 47, Тетрадка 2 и
учебника стр. 109, зад. 8.)
По преценка на учителя част от задачите в тетрадката могат да се оставят за домашна работа.

Урок 99
ВЕЧЕ ЗНАМ!

1. Пресметни.
7.8
42:6

Вид на урока – обобщение.
Дидактическа цел на урока: Обобщаване и
систематизиране на знанията по глобална тема:
„Таблично умножение и деление“.
Задачи:
1. Да се обобщят и систематизират знанията за
таблично умножение и деление.
2. Да се обобщят и систематизират знанията и
уменията за пресмятане на изрази с умножение и деление.
3. Да се обобщят и систематизират знанията и
уменията за разместително и съдружително свойство на умножението.
4. Да се обобщят и систематизират знанията и
уменията за намиране на неизвестно събираемо и
неизвестен множител.
5. Да се обобщят и систематизират знанията и
уменията за решаване на съставни текстови задачи.
Методи на преподаване и учене – систематизиране, обобщение, сравняване, анализ.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка № 2.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Намиране на произведение и частно.
Целта на задачата е да се обобщят знанията на
учениците за таблично умножение и деление.
Зад. 2. Включва примери за намиране на число „с
пъти по-голямо“ и „пъти по-малко“ от друго число.
Тук е необходимо учителят да направи паралел между понятията „с ….. повече“ и „пъти по-голямо“, както и „с …. по-малко“ и „пъти по-малко“.
Зад. 3. С тази задача се обобщават и систематизират знанията за разместително и съдружително
свойство на умножението, както и случаите на умножение с 0 и 1.
Зад. 4. В задачата се обобщават знанията за алгоритъма при решаване на числови изрази със скоби и
реда на действията – събиране и изваждане, умножение и деление.
Зад. 5. цели да се обобщят и систематизират знанията и уменията на учениците за намиране на неизвестно събираемо и неизвестен множител.
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Вече знам!
9.5
72:8

5.4
70:7

10.8
54:9

6.9
20:4

8.0
0:5

1.2
9:1

2. Кое число е:
а) 6 пъти по-голямо от 8;
в) 7 пъти по-малко от 35;
3. Пресметни.
3.3.7
9.0.8

б) 5 пъти по-голямо от 9;
г) 10 пъти по-малко от 100?
3.3.7

4.6.2

5.3.2

4. Пресметни.
6.4 + 20

(17 + 32):7

54 : 6 + 51

(84 – 73) + 6.4

65 – 10.5

(36 – 29).4

30 – 60 : 6

(10 + 40):(25 – 20)

5. Намери неизвестното число.

? + 17 = 64
5. ? = 45

? + 45 = 100

34 + ? = 70

4. ? = 28

? .8 = 80

28 + ? = 33

? .9 = 63

6. Бабата на Мишо платила покупка с 2 банкноти по 10 лв.
и 3 банкноти по 5 лв. Колко лева струва покупката?
7. Дължината на правоъгълник е 18 дм,
а широчината му е 3 пъти по-малка.
Колко дециметра е широчината?
Колко дециметра е обиколката
на правоъгълника?

3 пъти
по-малка
18 дм

8. Чичо Бойко продава зеленчуци на пазара.
Има 6 щайги с по 8 кг домати и 10 щайги
с по 4 кг моркови. Колко килограма
общо са доматите и морковите?
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Зад. 6. Моделиране на житейска ситуация. След
прочита, анализа и съкратения запис на текстовата
задача е необходимо да се насочи вниманието на
учениците към решение чрез съставяне на числов
израз. Чрез тази задача се затвърдяват, обобщават и
систематизират знанията и уменията на учениците за
решаване на съставни текстови задачи.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Задачите в тетрадката (от 1 до 5) са подходящи за
домашна работа. Всяка от задачите е предвидена за
затвърдяване на знанията, представени в учебника в
урок 99.
За ученици със затруднения: работа с материали от учебна тетрадка №3 и е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: зад. 6 от
учебна тетрадка № 2, сборник „Пъстра математика“
– 2. клас.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 100
АЗ УСПЯХ!

100

Аз успях!

1. Пресметни.

Вид на урока – упражнение под формата на състезание.
Дидактическа цел на урока: Да се получи информация за знанията и уменията на учениците за
таблично умножение и деление.

1. Пресметни.

6.10

4.9

8.7

7.4

9.5

5.0

3.7

6.5

5.0

8.6

28:7

35:5

63:9

40:5

32:8

24:4

18:6

72:8

16:4

36:6

81:9

42:7

2. Пресметни.

Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка № 2, тетрадка за работа в клас.
Насоки за организиране на учебната среда
І. Насоки за работа в учебника
Класът се разделя на две групи за изпълнението
на всички задачи от учебника.
Зад. 1. Самостоятелно решаване на задачите за
записване на резултатите от действие умножение и
деление.
Зад. 2. Самостоятелно решаване на числови изрази с четирите аритметични действия.
Зад. 3. Всяка група решава примери от намиране
на неизвестно събираемо и неизвестен множител.
Зад. 4. Учениците трябва да покажат уменията си
да моделират с числов израз житейска ситуация.
Зад. 5. Учениците от всяка група намират обиколка на геометрични фигури.
В края на състезанието се обявява редицата/групата победител.
II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Числови изрази с четирите аритметични
действия.
Зад. 2. Намиране на неизвестен множител. Умениците трябва да запишат израз с неизвестен компонент.
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4.8

2. Пресметни.

8.4 + 40

64:8 + 9.3

4.5 + 56

7.7 + 27:3

46 – 9.5

10.9 – 32:4

68 – 8.5

7.9 – 36:4

3. Намери неизвестното число.

Задачи:
1. Да се проверят знанията за умножение и деление.
2. Да се провери нивото на знания и умения за ред
на действията.
3. Да се проверят знанията на учениците за намиране на за намиране на неизвестно събираемо и
неизвестен множител.
4. Да се проверят знанията и уменията за решаване на текстови задачи.
5. Да се проверят знанията и уменията за намиране на обиколка на геометрични фигури.

10.5

3. Намери неизвестното число.

? + 43 = 80

8. ? = 48

? + 31 = 70

8. ? = 56

25 + ? = 65

? .3 = 24

35 + ? = 55

? .3 = 27

4. Таткото на Гергана купи подарък
и плати с 4 банкноти по 10 лв.
и 5 монети по 2 лв. Колко лева
струва подаръкът?

4. Майката на Георги купи подарък
и плати с 2 банкноти по 10 лв. и
с 6 банкноти по 5 лв. Колко лева
струва подаръкът?

5. Намери обиколката на:
а)
б)

5. Намери обиколката на:
а)
б)

6 м

6 м
4 м

5 дм

5 м
4 м

7 дм

6 дм

4 м

4 м
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Зад. 3. Учениците трябва да намерят обиколките
на равностранен триъгълник и квадрат, като използват действие умножение.
Зад. 4. Съставяне на текстова задача по числов
израз и решаване на задачата.
Задачите от учебната тетрадка са подходящи за
домашна работа или да се решават от децата, които
бързо се справят със задачите от състезанието.

Урок 101
ЧИСЛАТА ОТ 0 ДО 100.
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ

101

Числата от 0 до 100. Събиране и изваждане

1. Вярно ли е, че:
1 дес. = 10 ед.

10 дес. = 100 ед.

10 ед. = 1 стот.

1 стот. = 10 дес.

2. Брой:
а) от 46 до 53;

Вид на урока – за систематизиране и обобщение
на знанията и уменията
Дидактическа цел на урока: Да се систематизират и обобщят знанията за числата от 0 до 100 и
уменията за събиране и изваждане с преминаване.
Задачи
1. Да се систематизират и обобщят знанията за
бройното и редното значение на числата и на уменията за броене, четене и писане на числата от 0 до 100.
2. Да се систематизират и обобщят уменията за
представяне на числата от 0 до 100 като сбор от разредните им единици.
3. Да се систематизират и обобщят знанията и
уменията за събиране и изваждане с преминаване на
числата от 0 до 100.
Методи за преподаване и учене – беседа, анализ, обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. преговаря понятията за единици, десетици,
стотица и връзката между тях. Предвидена е за устна
работа.
Зад. 2 усъвършенства уменията за броене в прав
и в обратен ред с числата от 0 до 100. Работата по
нея е устна. Може да се направи във верижка.
Зад. 3. систематизира уменията за представяне
на двуцифрените числа като сбор от разредните им
единици. Предвидена е за самостоятелна работа и
фронтална проверка.
Зад. 4. осъществява междупредметна връзка с
езиковото обучение. Предвидена е за самостоятелна
работа. Проверката е индивидуална.
Отг.: 16 – m, 35 – e, 62 – w, 77 – g, 94 – d
Зад. 5., зад. 6. и 7. систематизират и обобщават
уменията за събиране и изваждане с преминаване на
числата от 0 до 100. След преговаряне на алгоритмите за събиране и изваждане с преминаване, учениците работят самостоятелно, а проверката е индивидуална.

б) от 82 до 74;

в) от 88 до 100;

3. Запиши числата като сбор от десетици и единици.
75

34

80

64

46

2

75 = 7 дес. + 5 ед.

100

4. Като знаеш, че всяка десета буква е оцветена в червено,
запиши в тетрадката кои букви са
номера: 16, 35, 62, 77, 94.

Hello! My name is Emma. I’m twelve.
My jeans are blue and my T- shirt
is black and white.
I like riding a bike. My bike is red.
5. Пресметни в тетрадката.
+

72
7

+

47

+

8

26
4

+

63

+

15

34

+

49

53
Помни:
едно наум!

47

5. Намери разликите и направи проверка.
Когато вземам
една десетица,
пиша точка!

–

37
4

–

75

6. Извърши събирането в тетрадката.
35
+ 27
19

+

47

66

34

55

8

+ 18

+ 39

+ 17

29

16

19

28

9

–

40

–

8

67
25

–

98
89

–

100
74

16
+ 29
37
82

Тук има
две наум!
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ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадката №2
Задачите са подходящи за домашна работа.
Задачи за ученици със затруднения: учебник –
зад. 1, 2 , 3; УТ № 2 – зад. 1, 3.
Задачи за по-бързо справящи се ученици:
учебник – зад. 4 (да открият номерата на буквите, от
които се получават думите sun, cat, yellow).
Задачи, подходящи за групова работа: учебник
– зад. 4.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

133

Урок 102
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ
ДО 100

Събиране и изваждане до 100
1. Пресметни устно.
17 + 31 54 + 22
55 + 20

Вид на урока – за систематизиране и обобщение
на знанията и уменията.
Дидактическа цел на урока: Да се систематизират и обобщят знанията и уменията за събиране и
изваждане с преминаване с числата до 100.
Задачи
1. Да се систематизират и обобщят знанията и
уменията за събиране и изваждане с преминаване.
2. Да се систематизират и обобщят знанията за
разместителното и съдружителното свойство на събирането и уменията за използването им за рационално решаване на задачи.
3. Да се систематизират и обобщят знанията за
намиране на неизвестно събираемо.
4. Да се систематизират и обобщят знанията за
мерните единици сантиметър, дециметър и метър и
за връзката между тях.
Методи за преподаване и учене – беседа, анализ, обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 актуализира знанията и уменията за устно
събиране и изваждане с преминаване. Подходяща е
за общокласна работа.
Зад. 2 систематизира знанията за названията на
компонентите на действията събиране и изваждане.
По нея се работи с целия клас.
Зад. 3 систематизира уменията за прилагане на
разместителното и съдружително свойство на събирането за рационално пресмятане. По нея се работи
самостоятелно и проверката е индивидуална.
Зад. 4. е за намиране на неизвестно събираемо.
Учениците работят самостоятелно. Проверката е индивидуална.
Зад. 5. е за сравняване на именувани числа с мерните единици за дължина сантиметър, дециметър и
метър. Добре е в началото да се припомни връзката
между мерните единици за дължина и след това да се
премине към самостоятелно решаване на задачата.
Проверката е устна с обосновка на решението.
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102

91 + 9

66 + 33

43 + 7

26 + 14

82 + 18

2. Вярно ли са попълнени таблиците.
Събираемо

32

26

38

77

64

Умаляемо

40

80 100 50

70

Събираемо

7

48

42

16

36

Умалител

17

56

72

39

25

Сбор

39

64

80

93

90

Разлика

23

34

28

11

55

3. Пресметни сборовете. Използвай разместителното и съдружителното
свойство за по-лесно пресмятане.
а) 40 + 7 + 20 + 3

б) 33 +38 + 14 +12

в) 27 + 15 + 5 + 23

4. Намери неизвестното събираемо. Направи проверка.
26 + ? = 78

37 + ? = 91

? + 17 = 63

? + 55 = 58

43 + ? = 90

67 + ? = 83

5. Сравни.
1 дм и 10 см;

27 см и 2 дм;

10 дм и 1 м;

1 м и 89 см;

100 см и 1м.

см
70

6. Запиши името и височината на
всяко куче, като знаеш, че:

60
50
40

Бари е висок 50 см;

30

Йори е с 20 см по-нисък от Фокси;

20

Тери е с 20 см по-висок от Бари.

10
0
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Зад. 6. е логическа задача за определяне на името
и височината на четири кучета. Започва се с кучето,
чието име и ръст се знаят. Останалите се откриват
по пътя на съпоставянето, логиката, изчисленията и
измерването.
Отг.: Бари – 50 см, Йори – 20 см, Тери – 70 см,
Фокси – 40 см.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадката №2
Задачите са подходящи за домашна работа.

За ученици със затруднения: учебник – зад.
2, 4; учебна тетрадка № 2 – зад. 1, 2, 3.
За по-бързо справящи се ученици: учебник
– зад. 6, сборник „Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа:
учебник – зад. 6.
Използване
е-учебник.

на

електронни

ресурси:

Урок 103
УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ

103

Умножение и деление

1. Пресметни устно.

2. Вярно ли е, че:

64:8

Вид на урока – за систематизиране и обобщение
на знанията и уменията.

Методи за преподаване и учене – беседа, анализ,обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1 преговаря уменията за таблично умножение и деление. По нея се работи фронтално.
Зад. 2 Предвидена е за работа с целия клас.
Зад. 3 Текстова задача, която изисква моделиране
на отношенията „пъти повече“ и „с по-малко“.Задачата започва със съкратен запис на условието и въпроса. Анализ: Как ще намерим колко червеноперки
е хванал Дани? Като броят на костурите умножим по
3. Как ще намерим броят на шараните? Като от броя
на червеноперките извадим 9. Учениците работят
сами. Проверката е устна.
Зад. 4. обобщава и систематизира знанията за
названията на компонентите на действие умножение
и приложението им при съставяне на числов израз.
Задачата е предвидена за самостоятелна работа и индивидуална проверка.

40:5

7.2

б) в израза 12 : 3 = 4
числото 4 е разлика;

6:6
27:3

10:0

7.5

Дидактическа цел на урока: Да се преговорят,
обобщят и систематизират знанията и уменията на
учениците за таблично умножение и деление.
Задачи
1. Да се систематизират и обобщят знанията и уменията на учениците да умножават и делят
(таблични случаи).
2. Да се систематизират и обобщят знанията за
названията на компонентите на действие умножение
и действие деление.
3. Систематизиране и обобщение на знанията за
ред на действията в числовия израз и на уменията за
прилагането им при решаване на задачи.
4. Да се систематизират и обобщят знанията за
отношенията „пъти повече и пъти по-малко“ и усъвършенстване на уменията за моделиране на ситуация, отразяваща тези отношения..
5. Да се систематизират и обобщят знанията
за решаване на съставни текстови задачи, в които
участват действията умножение и деление.

а) в израза 4 . 5 = 20
числата 4 и 5 са множители,
а 20 – произведение;

7.9

36 : 6

в) 21 е 3 пъти по-голямо от 7;

5:1

9.3

г) 7 е с 3 по-малко от 21;

0:4

д) 10 е 2 пъти по-голямо от 5
и 2 пъти по-малко от 20.

36:9

16:4
9.6

63:7

6.8

3. На риболов с дядо си Дани хвана 6 костура, 3 пъти повече
червеноперки и шарани с 9 по-малко от червеноперките.
Колко червеноперки хвана Дани? А колко шарана?
4. От произведението на числата 8 и 9 извади най-голямото
двуцифрено число с цифра на десетиците 3.
5. За рождения ден на майка си Явор купи 7 рози по 5 лв.
и подарък за 38 лв. Колко лева е платил Явор?
6. Пресметни.
7.7 – 5.9

5 + 5.6

36 + 4.4

8.9 – 9.6

8 + 2.9

64:8 – 8

63:7 + 56:8

24 – 24:6

Помни! Първо
умножение
и деление!

7. Напиши 4 числа, първото от които е:
а) 2, а всяко следващо
е два пъти по-голямо
от предходното;

б) 80, а всяко следващо
е с 8 по-малко от
предходното;

в) 27, а всяко следващо
е 3 пъти по-малко от
предходното.
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Зад. 5. Съставна текстова задача, предвидена е за
самостоятелна работа и проверка на дъската.
Зад. 6. Преди учениците да започнат да работят
самостоятелно по тази задача, е добре да се припомни какъв е редът на действията при числови изрази
без скоби. Проверката е индивидуална.
Зад. 7. Задачата е предвидена за самостоятелна
работа и проверка на дъската.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадката №2
Задачите са подходящи за домашна работа.
За ученици със затруднения: учебник – зад. 6 –
1 ред, 7 а, б; учебна тетрадка № 2 – зад. 1, 2
За по-бързо справящи се ученици: учебник –
зад. 6 и 7 целите; учебна тетрадка № 2- зад. 3, 4
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 104
ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ

104

Текстови задачи
1. В час по математика в класната стая
в 3 редици седят по 8 ученици.
Колко са учениците в тази стая?

Вид на урока – за обобщаване и систематизиране
на знанията (преговор).
2. Никола има колекция от 9 модела
на самолети. Приятелят му
Влади има 3 пъти повече.
Колко модела на самолети
има Влади?

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

4. Мартин има колекция от 42 снимки на футболисти. Нареди ги
по 6 снимки на една страница в албума си. На колко страници е наредил
снимките на футболисти?

Задачи
1. Да се актуализират и обобщят знанията на учениците за решаване на елементарни текстови задачи
от изучените във втори клас видове.
2. Да се актуализират и обобщят знанията на учениците да решават съставни текстови задачи с две
пресмятания.
3. Да се обобщят уменията на учениците за съставяне на текстови задачи по числови данни в таблици.
4. Да се обобщят уменията на учениците за допълване и преобразуване на текстови задачи.
5. Учениците да актуализират знанията си за схематичното моделиране като начин за нагледно представяне на текстова задача.
Методи на преподаване и учене – беседа, онагледяване, анализ, моделиране.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна
тетрадка №2, учебна тетрадка №3 – приложения № 8,
№ 9 и № 10, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. Елементарна текстова задача от намиране
произведение на две числа.
Зад. 2. Елементарна текстова задача, съдържаща
отношението „пъти повече“. Задачата е подходяща за
фронтална работа.
Зад. 3. Елементарна текстова задача, аналогична на
зад. 2, но съдържаща отношението „с...повече“. Задачата е подходяща за фронтална работа. Зад. 2. и 3. се
сравняват като се търси каква е разликата между тях.
Зад. 4. Елементарна текстова задача от деление по
съдържание.
Зад. 5. Елементарна текстова задача, съдържаща
отношението „пъти по-малко“.
Зад. 6. Задачата, която учениците трябва да съставят следва да отговаря на посочения нов модел на
решението. Задачата от елементарна се преобразува в
съставна с две пресмятания. Необходимо е учениците
да променят въпроса на зад. 2. В новата задача въпросът е: „Колко дръвчета общо са засадили учениците?“
Зад. 7. Задача с числова информация, отразена в
таблица. Осъществяване на междупредметни връзки с
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3. Никола има колекция от 9 модела
на самолети. Приятелят му
Влади има с 3 повече.
Колко модела на самолети
има Влади?

5. Учениците от едно училище засадили
в парка 25 дръвчета, а в училищния двор –
5 пъти по-малко дръвчета. Колко дръвчета
са засадили в училищния си двор?
6. Промени задача 5., така че да се решава с израза: 25 + 25:5 =
7. Разгледай таблицата. Отговори на въпросите. Състави задачи с данните
от таблицата.
Посетителите на крепостта Баба Вида в гр. Видин
П

В

С

Ч

П

С

Н

сутрин

17

32

26

19

28

46

53

следобед

24

39

29

18

34

52

47

В кои дни посетителите са повече от 60?
В кои дни посетителите сутринта са повече от тези следобед?
В кой ден посетителите са най-малко?
С колко повече са посетителите в неделя от тези в четвъртък?
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Околен свят. Задачата е подходяща за групова работа.

3.

II. Насоки за работа в учебната тетрадка №2
Зад. 1. Подходяща е за решаване в урока, след зад.

Зад. 2. Съставяне на текстова задача с две пресмятания. Задачата е онагледена със схематичен модел.
Добре е да се анализира онагледяването.
Зад. 3. Задачата е онагледена със схематичен модел. Добре е да се анализира онагледяването. Към
задачата има изискване от вида преобразуване – задачата да се промени така, че да отговаря на предварително зададен схематичен модел на решението. От
модела става ясно, че новата задача следва да съдържа отношението „пъти повече“ и да се решава с едно
умножение и едно събиране.
Зад. 4. Учениците следва да допълнят част от условието, включително някои числови данни и да измислят въпрос на задачата. Задачата е подходяща за
групова работа.
За ученици със затруднения: работа с материали от Учебна тетрадка №3 – модели на банкноти и
е-учебник.
За по-бързо справящи се ученици: Сборник
„Пъстра математика“ – 2. клас.
Задачи, подходящи за групова работа: зад. 6 и
зад. 7. – учебник и зад. 4 от учебна тетрадка № 2.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.

Урок 105
ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ

105
1. Колко са

Геометрични фигури
,

,

и

?

2. Какви са триъгълниците според
страните?

Вид на урока – за систематизиране и обобщение
на знанията и уменията.
Дидактическа цел на урока: Да се систематизират и обобщят знанията за геометричните фигури
триъгълник, правоъгълник и квадрат, техните елементи и да се задълбочат уменията за намиране на
обиколката на тези фигури.
Задачи
1. Да се систематизират и обобщят знанията за
видове триъгълници според страните и названията
на елементите им – бедро и основа на равнобедрен
триъгълник.
2. Да се систематизират и обобщят уменията за
намиране на обиколка на правоъгълник, триъгълник
и квадрат по различни начини.
3. Да се систематизират и обобщят уменията за
намиране на страна на геометрична фигура по дадена обиколка или по дадена обиколка и друга страна.
4. Да се систематизират и обобщят на уменията за
намиране на дължини на отсечки, страни на фигури
и обиколка на фигури в квадратна мрежа при зададен
размер на квадратната мрежа.
5. Да се систематизират и обобщят уменията за
измерване на страни на геометрични фигури и чертане на триъгълник в квадратна мрежа по зададени
върхове.
Методи за преподаване и учене – беседа,анализ,обяснение.
Учебно-методически ресурси – учебник, учебна тетрадка, е-учебник.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Зад. 1. е предвидена е за фронтална работа.
Зад. 2. затвърждава уменията за измерване на
страни и за определяне на вида на триъгълника
според дължината на страните. Предвидена е за самостоятелна работа и устна проверка.
Зад. 3 изисква измерване на страните на геометричните фигури и намирането на обиколките им.
Добре е предварително да се поразсъждава чия обиколка може да се намери с умножение и защо. При
намирането на обиколката на коя фигура не може да
се ползва умножението и защо? След това учениците
работят самостоятелно . Проверката е индивидуална.
Зад. 4. е предвидена за общокласна работа.
Зад. 5. и 6. систематизират и обобщават уменията

3. Измери страните и намери обиколката на всяка от фигурите.

4. Намери:
а) страната на равностранен триъгълник с обиколка 24 см;
б) страната на равнобедрен триъгълник с обиколка 27 см и бедро 7 см;
в) обиколката на правоъгълник с дължина 15 см и широчина, 3 пъти по-малка.
5. Страната на квадратчето
в мрежата е 6 см.
Намери обиколката
на правоъгълника.

6. Червената отсечка е 15 см. Колко
сантиметра е страната на едно
квадратче от мрежата? Колко
сантиметра е дълга зелената отсечка?
15 см
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за намиране на дължина на отсечка, страна и обиколка на правоъгълник в квадратна мрежа при зададен размер на квадратната мрежа. Първоначално се
преговаря начинът на определянето на дължината
на страната в квадратна мрежа със зададен размер.
След това учениците работят самостоятелно. Проверката е фронтална.
ІІ. Насоки за работа в учебната тетрадката №2
Зад. 1. Задачата е предвидена за работа в клас.
Учителят насочва учениците, че първо трябва да измерят разстоянията от края на отсечката до червената и до зелената точка. След това да свържат отсечката с подходящата точка, така че да се изпълни
условието. След това учениците работят сами, а проверката е индивидуална.
Зад. 2., 3. и 4. са подходящи за домашна работа.
Задачи за ученици със затруднения: учебникзад. 1, 2, 3; учебна тетрадка № 2 – зад. 2, 3.
Задачи за по-бързо справящи се ученици:
учебник – зад. 5. – да намерят обиколката на правоъгълника при размер на квадратната мрежа 3 см,
7 см и 9 см. Зад. 6. – да намерят размера на квадратната мрежа при дължина на червената отсечка 30 см
и 45 см.
Задачи, подходящи за групова работа: учебник
зад. 5, 6.
Използване на електронни ресурси: е-учебник.
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Урок 106
МОГА ЛИ САМ?

106

Мога ли сам?
1. Пресметни.

Вид на урока – оценяване.
Дидактическа цел на урока: Да се определи
изходното равнище на учениците. Да се измерят и
оценят постиженията им за усвоеното учебно съдържание по следните области на компетентност: „Събиране и изваждане на числата до 100 без преминаване“, „Събиране и изваждане на числата до 100 с
преминаване“, „Таблично умножение и деление“.
Методи на преподаване и учене – измерване
иоценяване на постиженията на учениците в края на
учебната година.
Учебно-методически ресурси – учебник, тетрадка № 2.
Насоки за организиране на учебната среда
I. Насоки за работа в учебника
Тестът се състои от 7 задачи. Време за изпълнение на теста – 35 мин. Форма на изпълнение на теста
– индивидуална.
Зад. 1. Измерват се знанията и уменията на учениците за събиране и изваждане на числата до 100.
Всяко вярно решение – 1 т.
Максимален брой точки – 10 т.
Зад. 2. Измерва знанията на учениците за таблично умножение и деление.
Всяко вярно решено действие – 1 т. Максимален
брой точки – 10 т.
Зад. 3. Измерва знанията на учениците за намиране на неизвестно събираемо и неизвестен множител.
Всяка вярно решена задача – 2 т.
Максимален брой точки – 4 т.
Зад. 4. Измерва знанията на учениците за ред на
действията и числови изрази със скоби.
Всеки вярно решение – 2 т.
Максимален брой точки – 4 т.
Зад. 5. Измерва знанията и уменията на учениците за прилагане на разместителното и съдружителното свойство при събиране и умножение.
За вярно прилагане на свойствата – 1 т.
За вярно изчисление на резултата от действието
– по 1 т.
Максимален брой точки – 4 т.
Зад. 6. Измерва знанията и уменията на учениците
за набиране на обиколка на квадрат и правоъгълник.
За записване на обиколка с действие умножение
– 1 т.
За вярно извършено действие – 1 т.
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28 – 8

30 + 43

23 + 42
56 + 38

78 – 64
84 – 67

+

53
47

100
–
28

–

60
27

+

34
49

10 т.

2. Реши задачите.
3.4
72:8

7.8
63:7

6.9
42:6

3. Намери неизвестното число
и направи проверка.
58 + ? = 80

7. ? = 28

5.4
35:5

9.2
24:3

10 т.

4. Реши числовите изрази.
3.7 + 24

(28 + 36):8

4 т.
5. Приложи разместителното
и съдружителното свойство
и реши задачите.
28 + 37 + 12

5.7.2

4 т.
6. Намери обиколките на фигурите.
7м

6м
7м

8м

4 т.

4 т.

7. За награди в математическо състезание на училище „Васил Левски“
купили 5 сборника по 10 лв. и 8 книжки „Забавна математика“
по 6 лв. Колко лева са похарчили за награди?

Общ брой точки:

4 т.

40 т.
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Максимален брой точки – 4 т.
Зад. 7. Измерва знанията и уменията на учениците за моделиране с числов израз на ситуация с моделиране с числов израз на ситуация с умножение и
събиране.
Максимален брой точки – 4 т.
Максимален брой точки от целия тест – 40 т.
Скала за трансформация на постиженията от точки в равнища на качествена оценка:
Първо равнище: от 0 т. до 20 т. – Имаш сериозни пропуски.
Второ равнище: от 21 т. до 30 т. – Добре, но можеш повече.
Трето равнище: от 31 т. до 40 т. – Браво!

Урок 8

МОГА ЛИ САМ?

Тест 1

Име ........................................................................................ клас 1.
1. Запиши с цифри числата: пет, тринадесет, тридесет.

3 т.

2. Запиши числото:
а) 1 дес. 6 ед. =

3 т.

;

б) 8 дес. =

;

в) 7 ед. =

.

3. Подреди числата по големина, като започнеш от най-малкото.
Подчертай двуцифрените числа.
14, 17, 100, 0 , 70 , 9

4. Пресметни.
			

6+3=

8 – 2=

8 + 5=

			

3 + 10=

7 + 4=

16 + 4 =

			 19 – 17=

14 – 9 =

20 – 7=

			

18 – 6 =

70 + 20 =

80 – 50=

			

12 – 4=

7 + 8 + 3=

20 + 40 + 30=

5. Колко са триъгълниците? Запиши броя им.

6 т.

15 т.

3 т.

Триъгълниците са:

6. Начертай отсечка с дължина 7 см.

3 т.

Начертай още една отсечка, с 6 см по-дълга от първата.
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7. Явор има 5 колички, а Теди – 12.
С колко количките на Теди са повече от тези на Явор?

3 т.

Решение.
8. Намери разликата на числата 13 и 5.
Решение.

3 т.

Общ сбор 40 т.
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Урок 8

МОГА ЛИ САМ?

Тест 2

Име........................................................................................клас..................
1. Запиши с цифри числата: седемдесет, седемнадесет, девет.

3 т.

2. Запиши числото, което има:
;
б)1 дес. 9 ед =
а) 6 дес =

3 т.

;

в) 3 ед. =

.

3. Подреди числата по големина, като започнеш от най-малкото.
Подчертай двуцифрените числа.
16, 100, 19, 0 , 90 , 4

4. Пресметни.
			

4+3=

8–5=

6+5=

			

7 + 10 =

6+7=

12 + 8 =

			 16 – 13 =

15 – 7 =

20 – 8 =

			

16 – 4 =

60 + 20 =

50 – 30 =

			

16 – 9 =

5+8+4=

30 + 50 + 10 =

5. Колко са правоъгълниците? Запиши броя им.

6 т.

15 т.

3 т.

								Правоъгълниците са:

6. Начертай отсечка с дължина 11 см.

4 т.

Начертай още една отсечка с 6 см по-къса от първата.
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7. Ани има 8 кукли, а Ина – 11.

4 т.

С колко куклите на Ина са повече от тези на Ани?
Решение.
8. Намери сбора на числата 9 и 7.
Решение.

2 т.

Общ сбор 40 т.
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Урок 8

МОГА ЛИ САМ?

Работен лист

Име........................................................................................клас..................
1. Свържи числата с наименованията им.
8

50

петдесет

осем

13

7

седем

100

петнадесет

15

тринадесет

сто

2. Кои са числата?
Десетици

Единици

Десетици

Единици

Десетици

Единици

3. Сравни.
100

10

16

60

12

14

8

0

15

9

10 дес.

4. Пресметни .
			
7+2=

9–5=

9+4=

			

6 + 10 =

7+8=

13 + 7 =

			 17 – 12 =

12 – 5 =

20 – 4 =

			

18 – 3 =

50 + 40 =

70 – 20 =

			

17 – 9 =

7+5+4=

10 + 30 + 40 =

100

ПОМОГНИ СИ!
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5. Колко са?
		

		

6. Начертай отсечка с дължина 5 см.
		
Начертай отсечка, по-дълга от първата.
		
7. Иван има 9 колички, а Ники има 3 колички.
Колко колички имат двамата?
Решение.
8. Намери сбора на числата 7 и 5.
Решение.
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Урок 51

МОГА ЛИ САМ?

Тест 1#

Име........................................................................................клас..................
1. Запиши с цифри числата:
двадесет и осем; петдесет и шест; деветдесет.

3 т.

2. Запиши числото, което има:
5 дес. =

;

6 дес. 2 ед. =

;

7 дес. 8 ед. =

3 т.

.

3. Сравни числата:

3 т.

56

74

69

96

90

19.

4. Пресметни.
45
+ 4

15
+ 63

28
+ 3

42
+ 58

		

		

		

5. Намери разликите.
78
36
– 25
– 4
		

40
– 5

74
– 28

		

		

		

5 т.

36
+ 27
19

5 т.

100
– 25

6. Извърши действията.
(15 + 73) – 35 = 		
=

=

=

83 – (27 + 28) = 		
=

=
=

100 – (16 + 49) =
=

? =

? + 17 = 60		
? =

		 ? =

=

=

7. Намери неизвестното събираемо.
14 + ? = 68		
? =
–
		

6 т.

–

38 + ? = 100
? =
–

6 т.

		 ? =
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8. Намери обиколката на фигурата и запиши вида ѝ:
а) 10 см, 40 см, 40 см;
Об.
б) 18 дм, 18 дм, 18 дм;
Об.
в) 14 м, 25 м, 14 м, 25 м.
Об.

6 т.

9. Еми има 80 лв. Купува ролери за 54 лв. и блуза за 18 лв.
Колко лева са ѝ останали?

3 т.

Решение.
Общ сбор 40 т.
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Урок 51

МОГА ЛИ САМ?

Тест 2#

Име........................................................................................клас..................
1. Запиши с цифри числата:
двадесет и седем; шестдесет и пет; четиридесет.

3 т.

2. Запиши числото, което има:

3 т.

;

4 дес. =

7 дес. 5 ед. =

;

9 дес. 3 ед. =

.

3. Сравни числата:
62

34

58

85

70

17.

4. Пресметни.
23
+ 4

63
+ 14

27
+ 5

44
+ 56

		

		

		

50
– 5

74
– 38

		

		

5. Намери разликите.
69
57
– 24
– 3
		

		

3 т.

27
+ 36
18

5 т.

5 т.

100
– 74

6. Извърши действията.
(17 + 72) – 36 =		
=

=
=

84 – (37 + 28) =		
=

=
=

100 – (36 + 29) =
=

=
=

7. Намери неизвестното събираемо.
13 + ? = 59
? =
? =

–

? + 18 = 50

		

? =

		 ? =

6 т.

–

37 + ? = 100
? =

6 т.

–

		 ? =
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8. Намери обиколката на фигурата и запиши вида ѝ:

6 т.

а) 10 см, 20 см, 20 см;
Об.
б) 19 дм, 19 дм, 19 дм;
Об.
в) 14 м, 26 м, 14 м, 26 м
Об.
9. Иво има 70 лв. Купува спортен екип за 54 лв. и шапка за 8 лв.
Колко лева са му останали?

3 т.

Решение.

Общ сбор 40 т.
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Урок 51

МОГА ЛИ САМ?

Работен лист

Име........................................................................................клас..................
1. Запиши:
а) с цифри				б) с думи				в) числото
шестдесет и пет –
		
28 –
деветдесет –
			35 –
2. Сравни числата.
62
26			73
3. Пресметни.
21
+ 5

		
		

59			13
.
38
+ 17

12
+ 34

.
36
+ 8
		

		

30

.
57
+ 43

1

1

5 дес. + 6 ед. –
3 дес. + 0 ед. –

1

		

4. Намери разликите.		
7 14.
–

28
2

3 13.

75
– 31

43.
– 7.
		

		

4 10.

50.
– 26.

84.
– 39.

5. Извърши действията.
(12 + 76) – 32 =		
82 – (36 + 17) =		
60 – (17 + 28) =
=
– 32 =		
= 82 –
=		
= 60 –
=
=
				=
				=
6. Намери неизвестното събираемо.
13 + ? = 57		
26 + ? = 50		
78 + ? = 100
? =
? =
? =
–
		
–
–
? =
		 ? =
		 ? =
7. Намери обиколката на фигурата и запиши вида ѝ:
а) 3 см, 4 см, 5 см
Обик. –
см +
см +
см =
см
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б) 12 дм, 12 дм, 12 дм
Обик. –

дм +

дм +

дм =

дм.

в) 7 м, 12 м, 7 м, 12 м
Обик. –

м+

м+

м+

м=

м.

8. Петя има 30 лв. Купува книга за 12 лв. и флумастри за 8 лв.
Колко лева са ѝ останали?
Решение.
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Урок 106

МОГА ЛИ САМ?

Тест 1

Име........................................................................................клас..................
1. Пресметни.
75 – 5 =

		

50 + 26 =

		

34 + 45 =

86 – 52 =

		

28 + 57 =

		

73 – 38 =

36
+ 24

80
– 63

100
– 45
		

		

10 т.

47
+ 28

2. Пресметни.

10 т.

7.4=

5. 6 =

8.1=

9.5=

6.2=

24:6 =

28:4 =

49:7 =

64:8 =

36:9=

3. Намери неизвестното число и направи проверка.
38 + ? = 60

Пр.			

3 . ? = 28

? =

				 ? =

? =

				 ? =

4 т.
Пр.

4. Пресметни числовите изрази.
7 . 6 + 22 =				
=

=

4 т.

(18 + 17) : 5 =
=

=

		 =

=

5. Приложи разместително и съдружително свойство и реши задачите.
47 + 16 + 23 =			
=
=

=

2.7.5=
=

4 т.

=

		 =
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6. Намери обиколките на фигурите.

4 т.

5м
5м

6м

					

8м

=
=

=
		 =

7. В магазина за плодове и зеленчуци доставили 7 щайги
с по 8 кг круши и 3 щайги с по 10 кг ябълки.
Колко килограма плодове общо са доставили в магазина ?

4 т.

Решение.

Общ сбор 40 т.
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Урок 106

МОГА ЛИ САМ?

Тест 2

Име........................................................................................клас..................
1. Пресметни.
56 – 6 =

		

20 + 34 =

		

62 + 24 =

78 – 44 =

		

47 + 36 =

		

94 – 57 =

43
+ 57

100
– 26

60
– 35

		

		

10 т.

54
+ 39

2. Пресметни.
5.4=

6. 6 =

8.9=

5.7=

9.2=

54:9 =

32:4 =

24:6 =

56:8 =

63:7=

3. Намери неизвестното число и направи проверка.
46 + ? = 70				4 . ? = 28
? =

				 ? =

? =

				 ? =

4. Пресметни числовите изрази.
3 . 6 + 42 =				
(29 + 16) : 5
=

=

=

4 т.
=

5. Приложи разместително и съдружително свойствао и реши задачите.
24 + 47 + 16 =			
=

10 т.

		 =

=

=

10 т.

=

2.9.5=
=

4 т.

=

		 =
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6. Намери обиколките на фигурите.

4 т.

6м
6м

7м

					
=

=

9м

=
		 =

7. В магазина за плодове и зеленчуци доставили 4 щайги
с по 10 кг домати и 6 щайги с по 8 кг чушки.
Колко килограма зеленчуци общо са доставили в магазина ?

4 т.

Решение.

Общ сбор 40 т.
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Урок 106

МОГА ЛИ САМ?

Работен лист

Име........................................................................................клас..................
		
Оградете верния отговор.
1. Колко е сборът на числата 37 + 45?
а) 72;			б) 82;			в) 83.
2. Колко е разликата на числата 63 – 28?
а) 45;			б) 36;			в) 3.
3. Пресметни 18 + 24 : 6. Кое число получи?
а) 22;			б) 7;			в) 8.
4. Числото 9 умножи с разликата на числата 45 и 37. Кое число получи?
а) 81;			б) 73;			в) 72.
5. Кое число е неизвестното събираемо?
3 = 76
а) 33;			б) 23;			в) 24.
6. Кое число е неизвестният множител?
а) 7;			
б) 8;			
в) 6.

7 . ? = 42
? =
? =

7. Триъгълник, който има две страни с равни дължини, се нарича:
а) разностранен;		
б) равнобедрен;		
в) равностранен.
8. Майката на Мария купила млечни продукти за 16 лв. и колбаси за 18 лв. Платила с банкнота от 50 лв. Колко лева е рестото?
а) 17 лв.;			
б) 18 лв.;			
в) 16 лв.
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