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Уважаеми колеги,
Настоящата книга е предназначена за учителите, преподаващи математика в първи клас. Тя има за цел да ви подпомогне
в урочната работа, която ще се осъществява чрез учебния комплект, състоящ се от „Математика за 1. клас“ и учебни тетрадки № 1, № 2, № 3 с авторски колектив Мариана Богданова
и Мария Темникова.
Това методическо помагало е съобразено с положителните
традиции при преподаване на математика в началните класове,
с идеите за иновации в нашето училище.
Съдържанието на тази „Книга за учителя“ включва разработки на характерни моменти в структурирането на изучавания материал в учебника и учебните тетрадки, методически насоки и варианти на конкретна методическа работа.
Разработено е примерно годишно разпределение на изучавания материал за първи клас.
Приложена е „Учебна програма по математика за първи клас
(общообразователна подготовка)“.

От авторите
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В 1. КЛАС
ВЪЗ ОСНОВА НА „УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)“, УТВЪРДЕНА СЪС
ЗАПОВЕД РД 09/ 1857 ОТ 17.12.2015 г.
Обучението по математика е неразривно
свързано с обучението по останалите предмети.
То оказва съществено влияние върху развитието
на малките ученици, тъй като математическите
знания и умения съдействат за по-доброто разбиране на съвременното информационно общество и адаптирането им към него. Математиката
е наука за количествените отношения и пространствените форми на реалния свят. Обучението по математика в първи клас полага основите
за изучаването ѝ в по-горните класове.
В изискванията за резултатите от обучението
по математика за учебно съдържание са заложени четири области на компетентност : „Числа“,
„Равнинни фигури“, „Измерване“ „Моделиране“. Математическите знания, предвидени за
изучаване в първи клас, са от основните области аритметика и геометрия. Те трябва да съдействат за развитие на уменията на учениците
да подреждат правилно мислите си, да излагат
логически аргументи и да правят верни изводи.
В учебната програма по математика се уточнява, че аритметичните и геометричните знания
се изучават в единство, но водещо е аритметичното съдържание. Изведени са очакваните резултати от обучението по математика в първи
клас, а именно:
– овладяване на количествената характеристика на числата от 0 до 20, на десетиците до 100
и на принципа за изграждане на редицата на естествените числа;
– овладяване на аритметичните действия събиране и изваждане;
– задълбочаване представите за геометричните фигури: квадрат, кръг, триъгълник, правоъгълник, отсечка и изграждане на начални
умения за чертане на геометрични фигури в квадратна мрежа, за измерване с мерната единица
сантиметър;

– овладяване на мерните единици за маса
(килограм), за дължина (сантиметър), за време
(час);
– формиране на умения за описване на ситуация от реалния свят с математически модел
(текстова задача с едно пресмятане);
– овладяване на умения за моделиране с числови изрази ситуации, описани с отношенията
„... с ... повече...“, „... с ... по-малко...“;
– създаване на интерес и мотивация за изучаване на математиката;
– развитие на математическо мислене и умение за решаване на проблеми.
Съобразно посочените по-горе области на
компетентност се уточнява учебното съдържание във всяка една от тях. В област „Числа“
учебното съдържание включва:
– числата от 0 до 20 и техните наименования;
записване на числата с цифри; четене на числата; определяне брой на обекти (отброяване на
предмети в дадена съвкупност); количествено
значение на числата; редно значение на числата; броене в прав и обратен ред до 20; единица и
десетица бройни единици; значение на цифрите
при записа на числата; сравняване на числата
до 20 и използване на знаците >, <, =; принцип
за построяване на редицата на изучените числа;
представяне на числата до 10 като сбор на две
числа; събиране и изваждане на числата до 10;
събиране на три и повече числа; събиране и изваждане на числата до 20; проверка на изваждането със събиране; четене и писане на естествените числа 10, 20, 30, 40, .... 90, 100; извършване
на действията събиране и изваждане с тях; разграничаване едноцифрени и двуцифрени числа.
В област „Равнинни фигури“ от учебното
съдържание за първи клас се включват: различаване по форма на геометричните фигури квадрат, кръг, триъгълник, правоъгълник, отсечка;
4

чертане на отсечка по дадена дължина (в сантиметри), чертане в квадратна мрежа на право
ъгълник и квадрат.
В област „Измерване“ се включват: мерна
единица за дължина – сантиметър; мерна единица за маса – килограм; мерна единица за време – час; мерна единица за пари – лев (банкноти от 2 лв., 5 лв., 10 лв., 20 лв., 50 лв., 100 лв.)
и стотинка (монети от 1 ст., 2 ст., 5 ст., 10 ст.,
20 ст., 50 ст., 1 лв., 2 лв.); измерване в сантиметри дължина на отсечка (страни на начертани
геометрични фигури триъгълник, квадрат, правоъгълник; на предмети; модели); определяне
времето по часовник („кръгли“ часове); изразяване резултатът от измерването чрез именувано
число; действията събиране и изваждане с именувани числа (еднородни мерни единици).
В област „Моделиране“ се включват решаване на текстови задачи с едно пресмятане, моделиране с числови изрази на ситуации:
– отразяващи, разкриващи смисъла на аритметичните действия събиране, изваждане;

– на ситуации, описани с отношенията „... с
... повече...,“, „... с ... по-малко...“:
– за сравняване на две числа по тяхната разлика;
– за намиране на число с няколко единици
по-голямо (по-малко) от дадено число, зададени в пряка форма (релацията „... по-голямо...“
или „... по-малко ...“ пояснява търсенето число);
– за съставяне на текстови задачи въз основа
на конкретни действия с предмети, по рисунка,
илюстрация, числов израз (математически модел на задачата).
С така разгледаното учебно съдържание, дефинирано и в учебната програма по математика
за първи клас чрез „Компетентности като очаквани резултати...“, е съобразено разработването на „Учебник по математика за първи клас“
и „Тетрадка по математика за първи клас“ (първа, втора и трета) с авторски колектив М. Богданова и Мария Темникова.
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2.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА УЧЕБНИКА
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС

Учебникът по математика за първи клас е
основният източник на учебно съдържание за
първокласниците. Той включва в пълнота учебния материал, предвиден за първи клас. Системата от учебно-познавателни ситуации, задачи,
упражнения е построена така, че да осигурява
пълноценно усвояване на математическите знания, да съдейства за изграждане на определени
умения, да насочва познавателната дейност на
малките ученици.
Разпределението на учебното време регламентира количеството учебни часове, които могат да се реализират в една учебна година (32
учебни седмици по 4 часа седмично). Именно
поради това в учебника са разработени 128 единици, чрез които е възможно учителят да реализира уроци за нови знания, за затвърдяване на
знания и формиране на умения и навици, за обобщаване и систематизиране на знания, за проверка и оценка на знанията и уменията и те са
ясно различими. Всеки от разделите е обособен
чрез индивидуален цвят.
Предприетата от авторите стратегия е всяка
разработка на методическа единица, подчинена
на конкретна тема (даваща възможност на учителя да осъществи един урок), да бъде номерирана и разположена по следния начин:
– в първите дни на учебната година, когато
малките ученици започват да изграждат умения
за учебна работа, темите са разработени в учебника и тетрадката на една страница. Учителят,
обаче, е в състояние да реализира един урок и
въз основа на две разработки – страници, като
се основава на изследваното от него ниво на
училищна готовност на обучаваните ученици;
– при изучаване на числата до 10 и действията събиране и изваждане с тях конкретните
теми също са разработени на една страница в
учебника и една страница в учебната тетрадка.
Това дава възможност за включването на повече
илюстративен материал, подпомагащ малките

ученици в разбирането, осмислянето, овладяването на определени математически понятия;
– при изучаването на числата от 11 до 20, числата 20, 30, 40, ...90, 100 и действията събиране
и изваждане с тях, конкретните теми са разположени също на една страница в учебника и на
една страница от учебната тетрадка.
Учебникът и учебните тетрадки са предназначени за урочна работа, като учителят прави
подбор на задачите, към които ще насочи своите
ученици за работа. Но задачи от тях могат да бъдат препоръчани и за самостоятелна подготовка
на учениците (за домашна работа).
Обемът от научна информация и теоретичното равнище на учебното съдържание в учебника
са в съответствие както с нормативните документи на МОН, така и със съвременните тенденции за усъвършенстване на обучението по
математика в началните класове.
При предприемането на един или друг начин на изложение на учебния материал огромно
значение имат възрастовите особености на първокласниците. Учебникът създава условия за
изучаването на основните понятия: числата от 0
до 20, числата 20, 30, ..., 100, число, цифра, едноцифрено число, двуцифрено число, десетица,
събиране, събираемо, сбор, изваждане, умаляемо, умалител, разлика, квадрат, кръг, триъгълник, правоъгълник, отсечка, дължина на отсечка, сантиметър, килограм, час, стотинка, лев.
В учебника за всяко дете са предложени картони с индивидуален дидактичен материал.
Чрез фигурките във форма на кръг, триъгълник и квадрат се осигурява възможност децата
да манипулират с конкретни обекти в зависимост от дидактическата задача, подпомага се
преходът от конкретно-образното мислене на
първокласниците към абстрактно-логическото.
С моделите на всяка една от цифрите, знаците, записите на двуцифрените числа учениците
се насочват към съставяне на изрази, равенства.
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Чрез монетите от 1 ст., 2 ст., 5 ст., 10 ст., 20 ст.,
50 стотинки, монетите и банкнотите от 1 лв.,
2 лв., 5 лв., 10 лв., 20 лв. се създават условия за
работа в ситуации, близки до реалната действителност (джобни пари, задачи във връзка с домашния бит, хранителни продукти). Модел на
часовник ще се ползва от приложението по друг
учебен предмет.
Ориентирането в учебника става чрез възприет синтезиран начин за заглавия на отделните конкретни теми, уроци. Стремежът е да се
избегнат описателните текстове и затова в повечето случаи се използват числови изрази. Те са
съществената част от новия материал или този,
който ще се затвърдява, систематизира, обобщава. Приет е знак „Важно“, поставен в уроците
за нови знания до илюстрация на таблет, върху
който синтезирано е посочено с какво в този час
се запознават децата.
За включването на учениците в продуктивна
дейност, за активизиране на познавателната им
дейност в учебника пред някои от задачите са
поставени указателни знаци.
При разработване на материала, свързан с
числата до 10, не се използва номерация на задачите и ситуациите в учебника. Номерирането
на задачите и ситуациите започва при въвеждането на числата от 11 до 20 и продължава до
края на учебника. Мотивите за това са свързани
с възрастовите особености на първокласниците,
със знанията, които имат за числата през първото полугодие на учебната година, със стремежа да се даде възможност учителят да направи
оптимален подбор от задачи (предложени чрез
конкретна разработка в учебника и в учебната
тетрадка), съобразени с равнището на обучаваните от него деца.
Наредбата на материала във всяка една от
темите, методическите единици, е подчинена
на основните дидактически изисквания за това.
При подготвяне възприемането на нов материал се използват подходящи задачи, варианти на
които са отработвани преди това. Те съдействат
за актуализирането на необходимите знания,
умения на учениците. Например преди да се
премине към запознаване с новите знания, свързани със събиране и изваждане от вида:

13 + 5, 18 – 5, 18 – 13
в учебника са заложени следните задачи:
3 + 5; 8 – 3;
8 – 5; 10 + 8; 18 – 8; 18 – 10.
Така учениците имат възможност да направят пренос на знания в нови ситуации.
Задачите съдържат елементи на проблемност,
насочени са към развитие на познавателната активност на децата. Включени са и задачи, които
създават предпоставка за обобщения.
Задачите с творчески характер в учебника са
разнообразни:
– откриване на проблем, въпрос, на който би
могло да се отговори след възприемане на дадена ситуация; съставяне на текстови задачи по
илюстрация, предметно-аналитична картина.
Например:
– поставяне на допълнителен въпрос към задача; съставяне на задача по схема, числов израз;
– изказване на мисли (съждения) и оценка на
тяхната вярност;
– задачи с по-висока степен на трудност, съдействащи за развитие на продуктивното мислене на малките ученици.
Илюстративният материал в учебника е заложен така, че да се спазва тенденцията за постепенното му намаляване и засилване на абстрактния му характер. Учениците се включват
в беседа, чрез която се обучават да извличат
математическата информация от илюстрация,
схема, чертеж, предметно-аналитична картина
и пр.
Като носител на нова информация илюстративният материал е различен при числата до 10
и при числата до 20. При изучаване на събиране
и изваждане с преминаване на десетицата с числата до 20 е повишено нивото на абстрактност.
Подходящ илюстративен материал е използван при работа за формиране на понятието текстова задача, за решаването и съставянето на
такива.
В учебника са включени в система предметно-аналитични картини с конкретни количествени отношения. Използвайки броенето,
малките ученици откриват дадените величини,
отношенията между тях.
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Поддържането на интереса към математиката е водеща теза при разработване на всеки конкретен материал в учебника. За положителни
емоционални моменти при работа по математика съдействат както подходящият илюстративен
материал, така и занимателно представените задачи игри.
В темите, съдържащи елементи на обобщение, акцентът е поставен върху най-важните,
съществените страни на изученото до дадения
момент.
В повечето разработки са включени дейности
и задачи, даващи възможност малките ученици
да придобият умения за самоконтрол. Заложени
са ситуации, които насочват към използване на
връзката между събиране и изваждане, проверката на резултат от действие изваждане, образци
към задачите, упътвания, направени чрез подходящ шрифт.
Работата с индивидуалния дидактичен материал, прерисуването, оцветяването, пресмятанията, чертането, измерването, моделирането на
ситуации, близки до реалната действителност,
са дейности, към които насочва учебникът. Създадени са така, че познавателният характер на
работата на децата да е водещ.
Писането в учебника и учебните тетрадки се
осъществява в точно посочени квадратчета или

в мрежа от квадратчета, съобразени с приетите стандарти. Обемът на тази дейност винаги
се определя от учителя в зависимост от децата,
които обучава.
Освен за посочените до този момент дейности
чрез учебника и учебните тетрадки се създават
условия и за: извършване пресмятания с изучаваните аритметични действия (но винаги обемът
се определя от учителя с идея за диференцирана работа); измерване на дължини на предмети,
модели, страни на познати геометрични фигури; пречертаване и чертане на отсечки; игри с
математическо съдържание; математизиране на
ситуации, свързани с трудовата дейност на хора
с различни професии, със семейството, с дневния режим на детето, с живота в училището, с
официални празници; с термините, включени
в обема на учебното съдържание, чрез които се
съдейства за развитие на устната математическа
реч на учениците.
Работата с учебните тетрадки започва още от
урок 1. Така, от този момент до края на учебната
година учителят може да насочва учениците за
работа в тях в учебния час по математика и за изпълнение на някои задачи като домашна работа.
Стремежът на авторите е решаването не на голямо количество задачи, а използването и разкриването на всички идеи, включени в дадена задача.
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3.

ОБЩИ ПОСТАНОВКИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА
И ПРОВЕЖДАНЕТО НА НЯКОИ ГРУПИ УРОЦИ
Математическите понятия и отношения са
изградени и съществуват в съзнанието на хората.
Децата изучават математиката, като изграждат
понятия и отношения в своето съзнание. Едно
от основните противоречия, които съществуват в
процеса на обучение по математика, е между абстрактния характер на математическите знания и
предимно все още конкретно-образното мислене
на децата от началната училищна възраст. Това
налага в обучението по математика да се използва подходящо онагледяване. Необходимо е то да
съдейства за: достъпното и качествено овладяване на знанията; положителната мотивация при
изучаването им; развиващия характер на обучението; поддържане интереса на първокласниците към математическа дейност; единство на
конкретно-образното и абстрактно-логическото
мислене; творческото им въображение. Използването на нагледни средства в първи клас се съобразява с познавателните възможности на учениците. Самостоятелната работа с нагледните
средства е от голямо значение, тъй като изграждането на образи за предметите и явленията започва с действията върху тях. Основното съдържание на действията с предмети се отразява и
записва с познатите на първокласниците знаци,
след което те работят не със самите предмети, а
с техните знакови заместители. Съществен етап
в развитието на мисленето на детето е овладяването на определени знакови и терминологични средства. Учениците преобразуват явления
от заобикалящия ги свят в свои истини, които
са неповторими за развиващото им се съзнание.
За децата усвояването на математически знания
се преплита с игри, манипулиране с предмети,
вербализация на наблюдавани ситуации, илюстрации, обособяването на конкретни математически задачи, решаването им и пр. Разбиранията,
които си изграждат първокласниците, са продукт
на техни действия, първоначално свързани с конкретни предмети, индивидуален дидактичен материал, и така те постепенно изграждат образи в

съзнанието си. Разсъжденията им еволюират към
по-абстрактно ниво като огромна роля за това
има вербализацията, развитието на тяхната устна
математическа реч.
Обучението по математика в първи клас се
осъществява чрез поставяне на децата в ситуация да разрешат даден проблем, да решават конкретни задачи. Учителят създава такава среда за
работа, чрез която те се насърчават да изследват,
да разбират математическото съдържание, да
търсят различни пътища за работа, пресмятане,
да са в активна позиция в процеса на познанието.
Необходимо е постепенно да нараства проблемният характер на обучението. Например след
актуализиране на определено знание е възможно
учителят така да организира беседата с децата, че
те да достигат самостоятелно до новите знания,
до начини на пресмятане, до съответни изводи.
Ситуациите, при които учениците сами извличат математическа информация, съставят
различни обикновени текстови задачи, откриват
закономерности и пр., съдействат за развитието
на творческите им способности.
Елементите на обобщения, които могат да
направят за изучените числа, за начини на събиране и изваждане с числата до 20, до 100, за някои връзки между тях, съдействат за поставяне
на основите при формирането на общи подходи
в познавателната дейност на децата от начална
училищна възраст.
Увереността и удовлетвореността на учениците от работата по математика са от голямо значение за по-нататъшното им развитие в тази област. Винаги, когато се занимават с решаване на
задачи, те натрупват опит, постигат разбиране.
Това е индивидуален път за всяко дете. Начинът на разработване на учебното съдържание в
учебника е съобразен с познавателните възможности на първокласниците. Методическата му
организация в конкретната форма (урок) – предлага осъществяване на индивидуален подход
съобразно обучаваните от учителя деца.
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Оптималността на самостоятелната работа
на учениците (в различните ѝ видове), диференцирането ѝ, работата по групи са същностна характеристика на съвременния процес на
обучение. Стремежът е да се стимулират децата
към постоянство до достигане на крайния резултат, да изказват собствени идеи, стратегии
за работа, да обсъждат, обмислят съвместно, да
правят елементарни логически заключения, да
споделят и обосновават отговорите на решени
задачи и начините, по които са разсъждавали.
Основната характеристика на обучението по математика в 1. клас е, че то е „задачово“, т.е. чрез
решаването на задачи се овладяват, затвърдяват,
обобщават знания, умения. Това изисква от учителя познаване с методиката на работа с различните видове задачи, присъстващи в обучението
по математика 1. – 4. клас
Хуманното отношение на децата едно към
друго изисква създаване на ситуации за съвместни положителни емоционални преживявания, взаимно доверие, уважение мнението и
труда на другия.
Разбирането на „полезността“ на математиката във всекидневието има огромно значение
за успешната работа на първокласниците. Различните дейности, заложени в учебника, спомагат за това (измерването; математизирането
на реални ситуации; работа с величини и техни
мерни единици; работа с монети при игра „Аз
пазарувам...“ и т.н.).

техните изображения) – количеството (броя),
което в математиката се нарича „число...“ (назовава се конкретното число). Реализират се дейности, при които това общо свойство се свързва
с нововъведеното число. Показва се и цифрата
на това число.
В учебника е създадена възможност за оцветяване на количеството предмети толкова,
колкото е нововъведеното число. Тази дейност
може да се съчетае с броене. Така се работи за
разбиране на „количественото“ значение на понятието число. Но при броенето децата разбират, че то може да започне от кой да е елемент
на съвкупността и резултатът от него не зависи
от реда, в който се извършва. Важно е да не се
пропусне или повтори (при броенето) нито един
елемент.
Цифрите на изучените до даден момент числа могат да бъдат открити върху часовник и други предмети или изображения.
Така се пристъпва към дейности, свързани
с цифрата (белега) на нововъведеното число.
Елементите ѝ се откриват върху подходяща рисунка в учебника (или предмет в класната стая).
Пунктираната линия върху рисунката дава възможност за прерисуване, а след това децата свободно да изписват цифрата с молив (без ограничения на мрежа от квадратчета). Това може да
стане и върху белия лист от скицник.
Едва след това е възможно да се премине към
писане на цифрата в мрежа от квадратчета в тетрадката. Обемът на тази дейност се определя
от учителя. Възможно е в учебния час да се изпишат само 1 – 2 реда, а останалите да бъдат за
домашна работа.
Друга основна дейност е сравняване на нововъведеното число с изучените до този момент.
Тя се основава първо на сравняване на конкретни съвкупности, а след това на техните числени
характеристики. Новото количество, чрез нагледни опори, се представя като варианти на две
негови подсъвкупности. Така се подпомага осмислянето на отношенията между изучаваните
числа, възприемане на дадено количество чрез
съставящите го.
При сравняването се наблюдава зависимостта между предходно и следващо число и особената роля на единицата.

3.1. Група уроци, свързани с
изграждане на понятия за числата до 10
Общото при запознаването с всяко едно от
числата до 10 е:
– чрез конкретна практическа дейност или
чрез илюстрация се установяват съответствията
„... по-малко …“, „... по-голямо ...“ между изучени числата, характеризиращи съвкупностите.
Така се актуализират знания и умения, които са
основа за въвеждането на новото число;
– чрез практическа дейност или илюстрация
се установява съответствие (без да се използва
броене) между количества със словосъчетанието „... толкова, колкото ...“. Учителят насочва
вниманието на учениците към общото свойство
на разглежданите съвкупности от предмети (или
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По този начин естествено се достига до редицата на изучените числа и тяхната наредба.
Чрез одухотвореното представяне на цифрите на изучените числа се цели реализиране на
занимателен елемент: „Как да се подредят в редичка единицата, двойката, тройката...?“, „Правилно ли са се подредили...?“.
След работата върху редицата от изучените
числа до даден момент може да се премине към
вариант (по преценка на учителя) на самостоятелна работа по отношение на сравняването на
числата.
При всеки урок от този вид е заложена в
учебника или тетрадката илюстрация, чрез която да се работи за разбиране „редното“ значение
на понятието число (ординални числа): първи,
втори, трети и т.н. Добре е върху количественото и редното значение на числата да се работи
в единство. Фактически в учебника и тетрадките, съобразно натрупаните до конкретен момент
знания и умения, се работи върху четирите значения на понятието число:
– количествено;
– редно;
– операторно;
– числото като отношение между дадена величина и конкретна мерна единица за измерването ѝ.
Разглеждането и анализирането на илюстрацията с монети насочва към работа с този индивидуален дидактичен материал. Това подпомага
осмислянето на новото количество и варианти на
съставящите го. Учителят насочва малките ученици към манипулиране с моделите на монетите
в зависимост от тяхното равнище на обучаемост.

– запознаване с начина за пресмятане на даден сбор или дадена разлика;
– затвърдяване на новите знания и формиране на умения за събиране и изваждане на числата до 10.
Така, след въвеждането на всяко едно от числата до 10, се обосновават няколко теми за двете
действия.
Манипулирането с индивидуален дидактичен материал е заложено в първите теми за събиране и изваждане след запознаването с дадено число. Акцентът е върху представянето на
дадена съвкупност от обекти (с количествена
характеристика, равна на числото, с което са
се запознали в предходния урок) чрез различни
варианти на групи, които я съставят. Например,
ако квадратчетата са 5, да ги представят в групи
от 1 и 4, 2 и 3.
Следващата стъпка е изказването и вариантите въз основа на разместване местата на групите, съставящи общото количество 5. Всичко това
е предпоставка в следващите часове учениците
да придобият знания и умения за представяне
на дадено число по различен начин като сбор от
две събираеми.
В конкретната тема, чрез тази ситуация и задачи за сравняване на изучените числа, се извършва подготовка за възприемане на новите
знания.
В учебника е приета стратегия случаи от вида
7 + 1, 1 + 7 да се изясняват с една илюстрация, в
която ясно се наблюдава обединението на групи
(нямащи общи елементи). При случаи от вида
8 – 1, 8 – 7 освен използваната вече илюстрация,
се работи и върху илюстрации, в които ясно се
вижда цялото и отделянето на негова подсъвкупност.
След работата върху илюстрациите се предлагат няколко израза или равенства, чрез които
да се осигури първичното затвърдяване на новите знания.
Връзката между операциите събиране и изваждане се интерпретира съвсем непосредствено – съобразено с възрастовите особености на
малките ученици, първокласници. Те имат възможност да работят непринудено върху проверката на изваждането.

3.2. Група уроци, свързани с действията
събиране и изваждане на числата до 10
Темите, свързани с конкретните случаи на
събиране и изваждане на числата до 10, са разработени така, че тези действия да се изучават
съвместно. Заложено е да се премине през следните етапи на работа:
– разбиране смисъла на всяко от действията събиране и изваждане; отработване на всеки
един конкретен случай въз основа на нагледен
материал;
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Този е подходът при изясняване на всички
конкретни случаи на събиране и изваждане до 10.
Специално внимание се отделя на идеята за
показване в учебника или учебната тетрадка
поне на един начин за прибавяне и изваждане
на числото 2, на числото 3, на числото 4, на числото 5. Това се прави чрез илюстрация или схема. Учителят би могъл да предложи и разиграе
в устен план и други варианти на прибавяне и
изваждане. Възможно е използването на опори,
осигурени чрез индивидуалния или общокласов
дидактичен материал.
Задачите, чрез които се затвърдяват новите
знания и се работи по придобиване на умения за
събиране и изваждане на числата до 10, винаги
се дозират от учителя съобразно децата, които
обучава. Желателно е диференциране на самостоятелната работа на учениците.
Числото 0 се въвежда в тема след запознаване с числото 4 и събиране и изваждане с числата
до 4. Специално внимание се отделя на случаите, в които нулата е компонент или резултат при
действията събиране и изваждане . Изясняването на всеки случай е въз основа на илюстрация.
Чрез тях се съдейства за разбирането на „нулата
като неутрален елемент при действие събиране“. Тази стратегия се доразвива и при изучаване на всички останали случаи на събиране и
изваждане с числата до 10. Работата с нулата е
със статус, характерен за работата с всяко едно
от изучаваните числа.
При изучаване на събиране и изваждане на
числата до 10 присъстват в система илюстрации, чрез които се съдейства за формиране на
умения за сравняване на съвкупности. Успоредно с това се работи върху осмисляне на отношението „... с... повече ...“ и „... с... по-малко ... “.
Това са рисунки на деца, които нареждат кубчета или мравки, бутащи зрънца. Въпросите могат
да се поставят както за групата с повече предмети, така и за групата с по-малко. Тази дейност
има силна пропедевтична стойност за работата с
текстови задачи, за осмисляне относителността
на изказани връзки между съвкупности, числа.
След изучаване на всяко от числата и действията с тях в учебника се предлага разработка,
чрез която може да се осъществи урок с елемен-

ти на обобщаване на усвоени до дадения момент
знания и умения. Основните дейности на учениците са свързани с количественото и редното
значение на числото, сравняването на числата,
редицата от изучените числа, случаите на събиране и изваждане, числото като сбор на други
две числа, работа с някои геометрични понятия
или въведени вече величини и мерни единици.
Задълбочената работа при изучаване на числата до 10 и действията събиране и изваждане с тях
е база за успешно овладяване на събирането с и
без преминаване на десетицата с числата до 20.

3.3. Група от уроци за събиране и
изваждане на числата до 20
Събиране и изваждане на числата до 20
без преминаване на десетицата
Усвояването на знания и умения за събиране и
изваждане с числата до 20 без преминаване на десетицата е предвидено да се осъществи в няколко
разработки. Различните случаи са обособени въз
основа на връзката между действията събиране и
изваждане, знанията и уменията за представянето на числата като сбор от десетица и единици,
преноса на знания и умения за събиране и изваждане на числата до 10, степента на трудност
при пресмятането на някои сборове и разлики.
Илюстративният материал в учебника подпомага
пълноценното реализиране на тези идеи.
Събиране на числата до 20 с преминаване
на десетицата
Започва се с изучаване на случаи, когато първото събираемо е най-голямото едноцифрено
число, а второто нараства от 2 до 9. Подредбата
е 9 + 2, 9 + 3, 9 + 4 и т.н., 8 + 3, 8 + 4 и т.н., 7 + 5,
7 + 6 и т.н., 6 + 6, 5 + 6. Всички случаи се отработват самостоятелно. Изясняват се въз основа
на допълване на първото събираемо до 10. Случаите, при които първото събираемо е по-малко
от второто събираемо, се разглеждат само въз
основа на представата на децата за разместителното свойство на събирането (без използване на
съответния термин).
Вариантите на онагледяване, които са предложени в учебника, са насочени именно към възприемане на процеса „допълване до десетица“
и след това прибавяне на останалите единици от
12

второто събираемо. Тук вече учителят очаква, че
интензивната и постепенна работа за придобиване на умения за представяне на числата до 10
като сбор от две събираеми дава своите резултати. Актуализирането на знанията във всяка методическа единица е в тази посока и подпомага
учениците за пълноценното овладяване на всеки
относително нов случай. Използването на схеми
съдейства за разбирането на всяка една от стъпките при усвояване начина за събиране на едноцифрени числа със сбор по-голям от числото 10.
При разглеждането на първите случаи на събиране (например: 9 + 2, 9 + 3, 9 + 4, 9 + 5) тези схеми
се включват, след като учениците работят върху
конкретен индивидуален дидактичен материал
или разглеждат илюстрирането на събирането в
учебника чрез фигурки (топчета) върху сметало.
При следващите случаи (9 + 6, 9 + 7, 9 + 8, 9 + 9)
се дава възможност направо да се работи върху
схемата, но по преценка на учителя тази дейност
може да се предхожда от общокласова или индивидуална работа със сметало.
До края на тази група уроци първокласниците
възприемат тезата, че ако първото събираемо е
по-малко едноцифрено число от второто събираемо, то пресмятането ще се извърши като разместят местата на събираемите и извършат прибавяне към по-голямото число.
Затвърдяването на знанията за събиране на
числата до 20 с преминаване на десетицата се
извършва чрез подбор на задачи от учебника и
учебната тетрадка. Учителят се стреми да диференцира самостоятелната работа на първокласниците, да поддържа интереса към математиката.

Изясняват се и двата начина:
– умалителят се представя като сбор от две
числа, едното от които е равно на броя на единиците на умаляемото; първата стъпка е изваждане
от умаляемото число, така че да се получи резултат 10 и след това от 10 се изваждат останалите
единици на умалителя;
– умаляемото се разглежда като сбор от десетица и единици; умалителят се изважда от десетицата на умаляемото и към получената разлика
се прибавят единиците на умаляемото.
В учебника първоначално са предложени варианти за онагледяване на всеки един от тези начини.
Целта е учениците да разберат и двата, но
впоследствие да правят самостоятелен избор по
кой от тях ще пресмятат и да могат да го описват.
Подсказва се, че начинът, при който първо се изважда умалителят от десетицата на умаляемото,
е подходящ, когато умалителят е число, близко до
числото 10.
Създадени са ситуации, при които учениците
да разглеждат и обясняват показан начин на изваждане, а към обясненията на другия, който не е
показан в учебника, се насочват само по преценка на учителя.
Винаги се прави проверката на изваждането
чрез събиране. Връзката между тези две операции се използва за подчертаване на това, че щом
се знае сборът на две числа (например 8 + 4 = 12),
то можем да посочим следните разлики 12 – 4 = 8
и 12 – 8 = 4. Но как те се пресмятат, за да се намерят тези разлики, е много съществен момент
за малките ученици и поради това в учебника се
предлагат варианти на разсъждения. Ако някоя от
стъпките при избрания от тях начин за извършване на изваждането не е разбрана, осмислена, то
се получава само „запаметяване“ на резултата.
Това влияе отрицателно върху по-нататъшното
усвояване на математически знания и умения.
Необходимо е учителят да подпомага малките
ученици при обясненията им как са пресмятали
дадена разлика.
Затвърдяването на знанията и уменията за
извършване на действие изваждане с преминаване на десетицата става чрез различни задачи
от учебника и учебната тетрадка. Изборът се

Изваждане на едноцифрено число от
двуцифрено (по-голямо от 10) с разлика
едноцифрено число
Изучаването е направено въз основа на утвърдени в теорията и практиката начини и рационалното използване на връзката между действията
събиране и изваждане. Именно затова се разглеждат случаи, обособени по двойки:
11 – 2, 11 – 9; 11 – 3, 11 – 8 и т.н.
12 – 3, 12 – 9; 12 – 4, 12 – 8 и т.н.
13 – 4, 13 – 9; 13 – 5, 13 – 8 и т.н.
...
17 – 8, 17 – 9.
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прави от учителя в зависимост от децата, които
обучава.
В тази група разработки присъстват и задачи,
чрез които да се осъществят повторения на знания и умения за събиране на едноцифрени числа
до 20 с преминаване на десетицата, за събиране
и изваждане на числата до 20 без преминаване
на десетицата. Създават се условия за употреба на въведените термини за двете операции, за
геометричните фигури, за различните величини
и мерни единици за тях, за работа с именувани
числа. В система се предлагат и текстови задачи, ситуации за съставяне на такива.
Определени видове задачи са разработени така,
че да се увеличава самостоятелността на учениците при работа с тях. Необходимо е при първите
срещи с този вид задачи да се направи подходящо
анализиране на предложения материал.
Присъстват и задачи, осигуряващи подготовката за възприемане на понятия в следващия
клас. Това са понятията редица, колона, наредена двойка, сбор на равни събираеми и др.

Те са пропедевтика на по-високо равнище
на обобщеност значимостта на връзката между
операциите събиране и изваждане. Решаването
на задачи от този вид спомагат за разбирането
на тази връзка и извеждането ѝ в следващите
класове с подходяща терминология.
3.4. Уроци, сврзани с изучаването на
числата 20, 30, 40, ..., 90, 100 и действията
събиране и изваждане с тях
При запознаването с числата до 100 се използват снопчета от по 10 пръчици, сметало с
10 реда с по 10 топчета. Важно е учениците да
разберат закономерността – 4 десетици – четиридесет и т.н. Запознават се с броенето по десетици в прав и обратен ред.
В учебника се използва нагледност с условен
характер – съвкупност от по 10 точки, разположени в триъгълник или правоъгълник.
Тези нагледни средства се използват при
сравняване на тези числа, при запознаване с
действията събиране и изваждане. Подчертава
се аналогията за работа с числата до 10.
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4.

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ И ВАРИАНТИ НА РАБОТА ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА 1. КЛАС ЧРЕЗ КОНКРЕТНИТЕ УРОЦИ

НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР
Работата продължава върху първата квадратна мрежа, символизираща пътя на детето от дома
до училище. Първокласниците го очертават, като
използват дадената схема под квадратната мрежа.
Учителят предварително уточнява, че всяка една
→ (стрелка) означава, че ще се рисува (чертае) линия по 1 квадратче. В зависимост от посоката на
тази стрелка ще се чертае в съответната посока от
децата по страната на квадратчето.
Един вариант за работа е следният: при първата квадратна мрежа се работи фронтално с първокласниците, като учителят показва, обяснява и
демонстрира пред тях. По негова преценка при
следващата задача може да се работи по същия
начин или учениците се оставят самостоятелно да
работят и след това се прави проверка. Очертава
се пътят на момиченцето до ученическата маса.
В този учебен час започва писането на хоризонтални и вертикални чертички в квадратна мрежа
за нагласа на ръката на детето за по-нататъшно
писане на математически знаци и символи. Обемът на тази дейност се преценява от учителя в
зависимост от степента на развитие на фината
моторика на децата.
Като последна задача от учебника се дава доочертаването, довършването и оцветяването на
дадения в последния ред елемент.
Работата по тази урочна единица може да продължи със задачите от учебната тетрадка.
Знаците към първа задача показват, че учениците трябва да свържат предметите (обектите) от
първата картинка към условните знаци, дадени в
долната ѝ част. Предварително учителят трябва
да уточни всеки от тези знаци какво означава.
Започнато е свързване от слънцето към условния знак „горе“. Чрез беседа се уточнява кои още
предмети са „горе“, кои „долу“, „вляво“, „вдясно“, „пред“ и „зад“.
Работата може да продължи с оцветяване на
картинката. В следващата задача работата е ана-

Урок 1. ГОРЕ, ДОЛУ. ЛЯВО, ДЯСНО.
ПРЕД, ЗАД
Вид на урока: преговор
Опорни знания и умения/думи и изрази
Горе, долу, ляво, дясно, пред, зад, над и др.
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– приложение на конкретните знания и умения
– частично обобщение (чрез подходящи за
обучаваните ученици дейности, похвати и
игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Първата илюстрация при Тема № 1 дава възможност на учителя да осъществи беседа, чрез
която да се доуточнят понятията „горе“, „долу“,
„ляво“, „дясно“, „пред“, „зад“. Oсъществява
се връзка с представите на първокласниците за
първия учебен ден. Учениците разглеждат училищния двор на рисунката в учебника: горе е гълъбчето, българският флаг на пилона в двора на
училището, училищният звънец; долу е дървото,
пейката, семейството, учителят; вляво е пейката, дървото; вдясно е майката, детето, бащата;
вдясно от дървото е и пейката; пред училището
е учителят, който бие звънеца, ученичката със
своите родители.
Учителят насочва вниманието на децата, че
след тържественото откриване на учебната година, децата са влезнали в класните стаи. Понятията се използват чрез конкретни примери от стаята, в която учат.
Следва беседа по втората рисунка от учебника. Стремежът е учениците да използват думите
– предлози при описването с думи на представените ситуации. Изяснява се как са разположени
обектите един спрямо друг.
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логична. По преценка на учителя децата работят
самостоятелно и след това се извършва проверка. Осъществява се междупредметна връзка с
учебния материал по околен свят – животните
от картината със селскостопанския двор.
Определянето на лявата и дясната обувка от
един чифт, свързването към съответния условен
знак и оцветяването ѝ е следващата задача. Затвърждават се понятията „ляво“ и „дясно“.
Очертаването на пътя на катеричката до жълъда и на зайчето до морковите затвърдява знанията на учениците. С по-добър обучителен
ефект би било, ако децата след очертаването
обяснят как са се придвижвали.
За развиване на фината моторика са дадени за
изписване две двойки чертички.
В следващата задача учениците трябва да оцветят цветето и очертаят и оцветят пеперудата,
като се съобразяват с дадените цветове по колони
и редове на таблицата. Така се осъществява пропедевтична работа с понятията колона, редица.
Идеи за симетрия са заложени чрез оцветяване на квадратчетата във вижданата от децата дясна част на дрехата на клоуна като тези в лявата.
За развиване на фината моторика е и последната задача от учебната тетрадка.

Продължава работата по втората картинка.
Чрез въпроси се уточнява кое куче е „вътре“,
„вън“, „отгоре“, „отдолу“, близо до къщичката
и кое животно е върху оградата. На картината
е започнато оцветяване, което учениците трябва
да довършат.
Беседата с децата продължава по третата картина. Тя изобразява семейство, което отива на
разходка в хълмиста местност. Определят се:
кои обекти са „близо“ и кои са „далеч“. Кои са
„по-близо“ до семейството и кои са „по-далеч“
от тях. Чрез подходящи въпроси се уточнява кой
от семейството е между момичето и момчето и
между бащата и майката. До беседката се уточнява отляво или отдясно е по-ниското и по-високото дърво. Учениците оцветяват картинката.
По преценка на учителя някои от оцветяванията могат да бъдат дадени за домашна работа.
За развиване на фината моторика са дадени различни елементи за писане в квадратна мрежа.
На последния ред децата доочертават, довършват редицата от елементи и ги оцветяват.
Работата може да продължи в учебната тетрадка. Първата илюстрация изобразява момент
от приказката „Косе Босе“. След беседата по нея
следва оцветяване. При втората илюстрация по
приказката „Трите прасенца“ след провеждане
на беседата учениците трябва да свържат различни обекти в зависимост от местоположението им – кои са „отгоре“ и кои „вътре“. На третата илюстрация е даден мравуняк. Чрез беседа
се диференцират кои животни се движат „нагоре“, кои „надолу“ и кои са „отгоре“ и „отдолу“.
Свързват се към съответните условни знаци.
Картината се оцветява.
При следващата картинка на басейна с делфините учениците свързват делфините с условните знаци, в зависимост от това кои делфини
скачат нагоре, кои надолу и кои са вътре във
водата на басейна. Учениците се стимулират да
използват тези предлози.
За развитие на фината моторика на учещите
от 1. клас са задачите за писане на различни елементи в редове от квадратната мрежа.
Задачата за очертаване пътя на Червената
шапчица до къщичката на баба ѝ в квадратната
мрежа съдейства за развитие на представите и

Урок 2. НАГОРЕ, НАДОЛУ. ОТПРЕД,
ОТЗАД. ВЪТРЕ, ВЪН. БЛИЗО, ДAЛЕЧ,
МЕЖДУ
Вид на урока: преговор
Опорни знания и умения/думи и изрази
Нагоре, надолу, отпред, отзад, вътре, вън,
близо, далеч, между
Основни компоненти в структурата на урока
– приложение на конкретните знания и умения
– частично обобщение (чрез подходящи за
обучаваните ученици дейности, похвати и
игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Чрез метода беседа с учениците по първата
илюстрация с подходящи въпроси се активизира използването на понятията от урока.
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изграждане на понятията, свързани с ориентирането в двумерното пространство. Според броя
и посоката, в която са насочени стрелките, се
чертаят линии по квадратната мрежа.
При следващата задача децата очертават обектите в дясната малка таблица, след като се съобразят с мястото им в голямата лява таблица. С пунктир са очертани дървото и птицата, която лети.
Започнато е оцветяване, което децата ще довършат.

писват елементите, чиито образци са написани
в началото на квадратната мрежа. Вниманието
на учениците се насочва към вярното и точното
писане. На последния ред довършват редицата,
като вярно редуват двата цвята.
Работата може да продължи със задачите в
учебната тетрадка.
Първите две картини са за оцветяване.
По преценка на учителя може да се проведе
беседа по тях и да се определи кои обекти са
малки, големи, ниски, високи, къси и дълги.
На илюстрацията към приказката „Маша и
мечокът“ се беседва и се стимулират учениците
да описват с думи.
На трета задача учениците свързват коланчетата към куклите. Учениците трябва да преценят, че на най-голямата кукла е най-дългият
колан (в конкретния случай – първият) и т.н.
В четвърта задача е дадена сериационна редица в низходящ ред с липсващи обекти в нея.
Чрез свързване учениците трябва да определят
кои две от трите дървета ще свържат.
В квадратната мрежа учениците довършват
първи ред и на следващите редове пишат дадените елементи.
На картината са дадени съдове, към които
учениците трябва да свържат капаците. В мисловен план трябва да определят кой е малкият, по-големият и най-големият от съдовете, да
свържат с подходящия капак и да го оцветят.
Последната задача е представена в четири
свързани картини.
Чрез следващата задача се актуализират елементарните представи на първокласниците за
величината маса. Учениците, след като разгледат внимателно люлките, животните върху тях
и на базата на житейската им представа за транзитивността на релацията „.... е по-тежко от.....“
определят, че тигърчето е по-тежко от кучето.
Щом кучето е по-тежко от котето и котето е потежко от топката, то кучето ще е по-тежко от
топката. Задачата е с повишена трудност и по
преценка учителят може да подпомогне работата на учениците чрез насочващи въпроси.
При последната задача учениците довършват
редицата от редуващи се голям и малък балон, в
двата цвята – лилав и червен.

Урок 3. МАЛКО, ГОЛЯМО. НИСКО,
ВИСОКО. КЪСО, ДЪЛГО
Вид на урока: преговор
Опорни знания и умения/думи и изрази
Малко, голямо, ниско, високо, късо, дълго
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– приложение на конкретните знания и умения
– частично обобщение (чрез подходящи за
обучаваните ученици дейности, похвати и
игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
За изграждане на новите понятия „малко“,
„голямо“, „ниско“, „високо“, „късо“ и „дълго“
се използват четирите основни илюстрации от
учебника.
Първата илюстрация е на част от горска поляна. Като се използва методът беседа учениците посочват обектите, които са малки, които са
големи, ниски, високи и т.н.
Втората илюстрация е на детска площадка.
Чрез беседа учениците определят коя пътечка е
тясна и коя е широка. Първокласниците оцветяват в предложените цветове.
Третата илюстрация спомага за изграждане
на понятията „ниско“ и „високо“. По нея също
се беседва преди оцветяването.
Следващата задача е свързана със сериация
във възходящ ред. Учениците определят кой от
моливите, вдясно от линията, ще е на празните
места в сериационната редица и ги свързват.
За развиване на фината моторика са следващите три задачи. При първите две учениците из17

Урок 4. ГРУПИРАНЕ

Урок 5. СРАВНЯВАНЕ

Вид на урока: преговор

Вид на урока: преговор

Опорни знания и умения/думи и изрази
Групира по цвят, форма, големина
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– приложение на конкретните знания и умения
– частично обобщение (чрез подходящи за
обучаваните ученици дейности, похвати и
игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Работата по тази тема е свързана с групиране
на предмети по различни признаци.
Чрез първата илюстрация се подава идеята за
образуване на двете групи от разпръснати фигури по цвят. Чрез свързване учениците обособяват познатите им геометрични фигури в две групи по цвят, независимо от големината и вида им.
Пред всяко от децата е необходимо да има геометрични фигури от индивидуалния дидактичен материал. Те имат три вида фигурки – кръг,
квадрат, триъгълник. Чрез подходяща беседа въз
основа на втората илюстрация децата образуват
„група на кръгчетата“, „група на квадратчетата“
и „група на триъгълниците“. Децата обособяват
три групи от предмети. Учителят може да им
предложи и други варианти на по-горе описаните дейности.
На втората илюстрация учениците свързват
всяка геометрична фигура към нейната „къщичка“, образувана от същите геометрични фигури.
При следващата илюстрация учениците групират въз основа на признака цвят и големина.
При оцветяването на плодовете децата имат
възможност чрез тази дейност да обособяват
групи също по цвят и големина.

Опорни знания и умения/думи и изрази
Повече, по-малко, толкова – колкото
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– приложение на конкретните знания и умения
– частично обобщение (чрез подходящи за
обучаваните ученици дейности, похвати и
игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
В тази тема се извършва сравняване на две
съвкупности от предмети или техни изображения, без да се използва броене. Сравняването се
извършва само чрез съпоставяне. При него се
достига до извода, че има молив, за който няма
блокче за рисуване. Следователно моливите са
повече от блокчетата и блокчетата са по-малко
от моливите. Такива съответствия могат да се
установяват и между предварително обособени
от учителя групи от предмети на класната дъска
или върху демонстрационната маса. Запознаването със знаците „>“ и „<“ става чрез предложените в учебника илюстрации. Те създават условия за логическо възприемане на всеки от тях.
Сравняват се цветя и вази; моливи и ученически
несесери; деца и топки. Осмислянето им се подпомага и чрез примери от действителността или
чрез поставянето на необходимия знак между
предварително обособени съвкупности.
Тази тема е подчинена на установяване на
взаимно еднозначно съответствие между елементите на две съвкупности. Съответствието
между групите се изразява чрез словосъчетанието „ … толкова, колкото …“. Отново сравняването се извършва само чрез съпоставяне, а не
чрез броене. Изказват се следните обобщения:
„За всяко дете има чанта. Затова децата са толкова, колкото чантите.“ Аналогично се работи и с
кубчетата, поставени на двете везни на кантара.
Следващата дейност на децата е писане на
знаците в квадратната мрежа.
Работата по темата може да продължи със задачите от учебната тетрадка.
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децата умеят да свържат дадени пространствени
отношения със символ, който ги представя.
Чрез втората задача се диагностицират уменията на децата да се ориентират в квадратна
мрежа по зададена схема на придвижване.
Чрез третата задача се диагностицират уменията на децата да сравняват броя на обектите в
две множества и да записват правилно съответния знак: >, <, =.
Чрез следващата задача се диагностицира
дали са формирани обобщени представи и способи у децата за групиране по различни признаци. В конкретния случай учениците класифицират кои предмети ще попаднат в групата на
плодовете и кои – в групата на животните.
При последната задача от учебника се установява дали учениците умеят да възприемат
отношения между сезоните, да свържат даден
сезон с подходящото за него облекло.
В учебната тетрадка са разработени задачи за
входяща диагностика в две групи. Подходящо е,
преди учителят да остави децата при всяка задача да работят самостоятелно, да осъществи елементарна беседа за ориентацията им.

Урок 6. ПРОВЕРИ МОЖЕШ ЛИ
САМОСТОЯТЕЛНО...
Вид на урока: диагностика на входно ниво
Опорни знания и умения/думи и изрази
Горе, долу, ляво, дясно, пред, зад, над.
Повече, по-малко, толкова – колкото.
Годишните сезони – пролет, лято, есен, зима.
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– приложение на конкретните знания и умения
– частично обобщение (чрез подходящи за
обучаваните ученици дейности, похвати и
игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Чрез тази тема се диагностицират резултатите от някои аспекти на математическата подготовка на децата в ПГ на ДГ и предходните 5
теми от учебника.
Чрез първата задача се диагностицират елементарните представи на децата за пространствените отношения и направления. Установява се дали

ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЧИСЛА ОТ 1 ДО 5 И НУЛА. СЪБИРАНЕ
И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 5
Урок 7. ЧИСЛО ЕДНО. ЦИФРА 1

жества от по един елемент – реални обекти (1
молив, 1 топка и т.н.), като използва метода демонстрация. Работата продължава с предмети –
заместители на реалните. Построяват се съвкупности от 1 елемент на класната магнитна дъска
(1 мече, 1 зайче и т.н.). Учителят отделя 1 топче
на класното сметало. Учениците също отделят 1
топче на сметалата си.
Урочната работа продължава с картина на
изобразени предмети по първата илюстрация
в учебника на стр. 11. Чрез беседа с учениците
се посочва, че има едно слънце, една луна, едно
птиче и т.н.
Учителят показва един пръст на ръката си,
така както е дадено в учебника. Първокласниците също показват едно пръстче – както в учеб-

Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
Число едно. Цифра 1. Равно.
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
В началото при работата по темата учителят може да покаже на учениците няколко мно19

ника, а също и различно от показаното в учебника – важно е да е едно. След това се разглежда
знаковият белег на количество едно – цифрата
1. Показва се цифрата 1 (писменият знак) на
числото едно. Разглежда се от какви елементи е
съставена. Накъде е „обърната“ цифрата.
При следващата задача учениците свързват
предметите, чиито брой е един (книгата, часовника и т.н.) към цифрата на числото 1.
Чрез беседа на следващата картина се отделят групите – групата на крушите, ябълките, 1
малка и 1 голяма, кръга, сока. Учениците оцветяват само тези, които на брой са 1.
Като използва метода беседа се определя къде
в класната стая първокласниците са виждали
цифрата на числото 1. На следващата илюстрация учениците виждат как момиченцето е изписало на постера цифрата на числото 1, повтарят
написаното от него, откриват и прерисуват цифрата в различни обекти.
Дейностите по начина на писане на цифрата
на числото 1 са:
– учителят демонстрира писането на цифрата във въздуха, на класната дъска, като обяснява
посоката на изписването ѝ;
– децата наблюдават изписването чрез електронния учебник;
– учениците пишат свободно във въздуха (без
ограничения от мрежа от квадратчета). Това
може да стане и върху бял лист.
Следва писане на цифрата в мрежа от квадратчета. Стремежът е ученикът да се съобразява с
дадения образец в началото на реда. Обемът на
работата се определя от учителя.
В знакът „Важно“ веселото щурче показва, че
новото знание е за числото едно и цифрата му 1.
Картинката с бягащите животни – състезатели, способства за усвояване на редното (ординално) значение на числото едно. Чрез беседа се установява кое от животните е първо и ще получи
златния медал. Така се осмисля освен количественото и редно значение на числото едно.
Тъй като числото едно е първото нововъведено число, то се сравнява със себе си на теоретико-множествена основа. Изхожда се от количествения (кардинален) аспект на числото едно. Чрез
беседа върху илюстрацията с везните се извежда,

че те са уравновесени, защото има по едно кубче
на лявата и дясната везна. По отношение на инвариантността на количеството учителят беседва с учениците за това, че кубчетата са от един и
същи материал, еднакви по големина, различни
по цвят. Затова се записва в „празното квдратче“
знакът „равно“ 1 = 1. Довършва се редицата от
слънца, като се използват цветни моливи.
В учебната тетрадка учителят избира по кои
задачи ще работи фронтално с децата и кои
може да са за домашна работа.
При първа задача се свързват предметите, които
са 1 на брой (четката за зъби, компютърът и т.н.).
В следващата задача се сравняват множества,
като едното от тях е с 1 елемент. Употребяват се
релациите „повече“, „толкова – колкото“, „помалко“. Учителят показва знаците >, =, < и начина им на писане на класната дъска. Преди да
се започне писането на цифрата на числото едно
(1) в квадратната мрежа, се работи по задачата, в
която първокласниците свързват правилно изписаните цифри към зелената палка, а неправилно
написаните – към червената. Учещите дочертават кривите линии, кръговете и цифрите.
При следващата задача на първия ред са дадени круша, знаме и знакът V. На втория ред тези
предмети са обърнати. В последното квадратче
учениците трябва да свържат от дадените 3 елемента последния.
Чрез оцветяване се допълват алгоритмичните
редици.
Учителят при работата по тази тема може да
каже стихче за числото едно, за цифрата 1, показва
се веселата цифра. Да се изиграе играта: „Посочи
един предмет“, като се използва класната стая.
Урок 8. ЧИСЛО ДВЕ. ЦИФРА 2
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
Число две. Цифра 2
Сравняване:
по-голямо, по-малко, равно
Първи, втори
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– запознаване с новите знания
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– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Работата по урочната тема може да започне,
като учителят покаже 1 син и 1 червен молив на
учениците и да се определи кои предмети са повече. След това се използват предмети заместители на реалните. На магнитната дъска могат да
се поставят 1 коте и 1 момиче. Разглежда се първата картина на изобразени предмети от учебника. Учениците установяват, че момчето е едно,
кучето е едно. Записва се цифрата на числото 1
във всяко от квадратчетата, изказва се 1 = 1.
При втората илюстрация чрез съпоставяне
и свързване учениците установяват, че за всяко
от децата има кученце. Чрез метода беседа се
извежда, че децата са толкова – колкото кученцата, и кученцата са толкова – колкото децата.
Обобщава се, че в математиката общото свойство на разглежданите групи от предмети се нарича числото 2. Преброяват децата, като първо
започнат от момчето, а след това – от момичето.
Установяват, че откъдето и да започнат броенето, децата са все „две“. Показват две пръстчета
на ръката си по различен начин.
Учителят показва знаковия белег на числото
две – неговата цифра.
При следващата задача се определя какви видове групи могат да се обособят на картината. Тези,
в които броят на елементите им е два, се свързват
с цифрата на числото две (2) и се оцветяват. Особено внимание се обръща на светофара.
На учениците се задава въпросът къде в класната стая са виждали цифрата на числото 2.
Учителят показва как се изписва цифрата на
дъската, децата наблюдават; учителят я изписва
във въздуха, учениците повтарят и изписват във
въздуха. На картина на втория ред в учебника се
открива посочената цифра. Същата се открива
на стенния часовник, на монетата от два лева и
двете стотинки. Децата свободно повтарят изписаните цифри на постера на детето и в другите нарисувани обекти.
След това започва писането на цифрата в квадратната мрежа.

Дейностите по начина на писане на цифрата
на числото 2 са:
– учителят отново демонстрира писането на
цифрата във въздуха, на класната дъска, като
обяснява посоката на изписването ѝ;
– децата наблюдават изписването чрез електронния учебник;
– учениците пишат свободно във въздуха (без
ограничения от мрежа от квадратчета). Това
може да стане и върху бял лист.
Следва писане на цифрата в мрежа от квадратчета. Стремежът е ученикът да се съобразява с дадения образец в началото на реда. Обемът
на работата се определя от учителя.
При следваща задача учителят провежда беседа. Поставя задача учениците да оградят групи от по две топки във всяка. Учениците работят
самостоятелно. Разглежда се знакът „Важно“.
На него веселото щурче показва, че в този урок
се изучава числото две и неговата цифра 2.
На теоретико-множествена основа е изяснено количественото (кардинално) значение на
числото 2.
На следваща картина са нарисувани 3 деца –
колоездачи, които се състезават. Чрез беседа се
установява, че първото дете е момчето със синята каска и синя тениска, а на второ място –
момчето с жълта каска и тениска. Така се осмисля редното значение на числото две. Учителят
може да извика две деца пред класната дъска,
като ги подреди в редица едно до друго. Учениците отговарят на въпроса: „Кой е първи? Кой е
втори? Колко са децата?“. Децата разменят местата си. Задават се същите въпроси. Обобщава
се, че децата са две, но в зависимост от реда на
подредба – първо или второ.
Следващата задача е за сравняване на множества от един или два елемента. Сравняват се
двете групи от по две кубчета, които са поставени на везната по различен начин.
Довършва се редицата от кръгове. Учениците
довършват редицата, като пишат по два кръга и
редуват оцветяването.
Учителят отделя 2 топчета на класното сметало. Пита децата колко са. Учениците могат да
работят с индивидуален дидактичен материал и
да наредят две кръгчета, две квадратчета. Учи21

телят показва веселата цифра на числото 2.
Работата продължава в тетрадка № 1 по първа задача. Учениците свързват предметите, които са по две към цифрата на числото 2. Като
следваща задача учениците свързват правилно
изписаните цифри от числото 2 към зелената
палка, а неправилните – към червената.
Сравняват се съвкупностите на трите картини, поставя се някой от знаците >, <, =.
За развиване на фината моторика и за затвърдяване на писането на цифрата на числото 2 се
работи по задача за писане в квадратна мрежа.
Чрез свързване на топчетата към лявата и
дясната везна учениците преценят как да ги поставят така, че дясната везна да е по-тежка.
Дадена е картина за оцветяване. Учениците
използват два цвята, които съответстват на числата 1 и 2.
При следващата задача броят и записват с
число броят на животните от всяка група.
Последната задача е логическа. Последователно трябва да се разгледат първите 3 таблици
и подредбата на триъгълник, кръг и квадрат в
тях. Последната четвърта таблица се попълва,
като се дописват кръг и квадрат и се преценява
къде да се напише триъгълник. Фигурите се оцветяват.

между тези действия.
В тази тема чрез манипулиране с конкретни
групи предмети от индивидуалния дидактичен
материал учениците сравняват числата едно и
две.
Разглежда се сметалото с две топчета.
Следва работа с индивидуалния дидактичен
материал. Учителят поставя задача на учениците да наредят на масичките си едно триъгълниче
и едно кръгче; едно триъгълниче и две квадратчета; две кръгчета и едно триъгълниче. Сравняват се. Децата записват знаците в учебника.
При следващата задача записват число, така че
да е вярно.
Насочват се към илюстрация (или конкретна
практическа работа) за обединяване на две съвкупности, съдържащи по един елемент. Разглежда се картината на децата, които карат скейтборд.
При момичето, което кара скейтборд, е дошло да
кара скейтборд едно момченце. Беседва се. Математизира се чрез 1 + 1.
На следващата картина при веселото оранжево топче „пристига“ синьо. Записва се с числа и
знаци 1 + 1 =. Учениците се запознават със знака за събиране „+“ и неговото название „плюс“.
На следваща картина се беседва, че общо двете
деца, хванати за ръце, са поотделно едно момиче и едно момче. Тази ситуация се математизира
така: 2 = 1 + 1.
В първата квадратна мрежа учениците пишат
знака „+“. При следващите две – решават задачите. Вариантите на работа трябва да дадат основание на децата да разберат, че новополученото
количество от два елемента не зависи от вида на
предметите, обектите с които работят (или наблюдават изобразени на илюстрации). Това е етап на
работа, при който не се използват термините събираемо, сбор, но се цели учениците да започнат да
разбират смисъла на операцията събиране.
Действие изваждане се изяснява също чрез работа с конкретни предмети или илюстрации.
Учителят показва две топки. Отнема едната.
Изваждането от числото 2 е представено също
чрез 3 ситуации: момиченцето е имало две хвърчила, изпуснало е едното; на сметалото има две
весели топчета, едното си е заминало; в клетката
е имало две птиченца, едното е излетяло. Първок-

Урок 9. СЪБИРАНЕ. ИЗВАЖДАНЕ. +; –
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
Събиране. Изваждане. +, –, =
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Действията събиране и изваждане с числата
до 10 се въвеждат съвместно в един урок.
Едновременно изучаването на действията
събиране и изваждане спомага по-добре да се
разбере техният смисъл, да се осъзнае връзката
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Урок 10. ЧИСЛО ТРИ. ЦИФРА 3.
ТРИЪГЪЛНИК

ласниците се запознават със знака за изваждане
„–“, неговото название „минус“ и мястото му в задачите за изваждане...
Децата могат да подредят на масичките две
пръчици от индивидуалния дидактичен материал, да махнат едната и на масичката им да остане
една. Учениците пишат знака минус в квадратната
мрежа. Решават се задачите за изваждане от числото 2. Не се работи с термините умаляемо, умалител, разлика. Поставят се основите за разбиране
на връзката между събиране и изваждане. Работата върху писането на знаците за събиране и изваждане и върху записите под всяка от илюстрациите
се диференцира от учителя.
Преди да продължи работата по темата в учебната тетрадка, учителят може да извади различни
предмети, с помощта на които да се осмисли операцията събиране. Разглеждат се геометрични
фигури на първата картина в учебната тетрадка.
Геометричните фигури могат да се поставят
на магнитната дъска. Друг вариант е децата да
разполагат с модели на геометрични фигури и
да ги подредят на масичката. Така се изграждат
умения у учениците да свързват математическите действия и знаците за събиране и изваждане.
В квадратната мрежа учениците пишат самостоятелно.
При наличие на нагледна опора – плочките с
точките, учениците поставят знаците „плюс“ или
„минус“ в изразите.
Учениците решават, по преценка на учителя,
самостоятелно или фронтално следващите две
задачи.
Чрез метода беседа се осъществява работата
по следващата задача. Разглежда се колко катерички има и всяка от тях по колко жълъди е събрала. Открива се с колко повече са жълъдите на
голямата катеричка.
Последната задача е да се оцветят кръговете,
при спазване на условието за промяна на цветовете на кръговете от първата до третата таблица.
Довършването на редицата е, като се спазва
редуването на геометрични фигури кръгче, три
ъгълниче, квадратче и оцветяване им.

Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
Число три. Цифра 3. Трети. Триъгълник
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се знанията за сравняване на
броя предмети.
Може да се започне със сравняване на реални
предмети от обкръжението на учениците – сметала и брой деца. Работата може да продължи на
магнитната дъска със сравняване на подготвени
от учителя групи или чрез манипулиране с индивидуален дидактичен материал.
Учениците разглеждат първата илюстрация
и изброяват, че има едно момче и две кофички
за игра в пясъчника. Установяват, че 1< 2 и се
изказва, че 2 > 1. Преминава се към следващата
илюстрация. Чрез съпоставяне учениците установяват, че на всеки елемент от първата група
съответства елемент от втората и т.н. Учителят
обобщава, че общото свойство на разглежданите групи от предмети в математиката се назовава
с числото 3. Учителят показва три пръста, така
както е показано в учебника. Учениците също.
След това показват три пръста по различен начин. Броят кофичките, лопатките, като се обобщава, че независимо откъде ще започнат броенето при всяка от групите, броят им е все три.
Показват се знаковият модел и цифрата на
числото 3.
При следващата задача се работи с различни съвкупности, сред които има такива, които
са три на брой. Установява се чрез броене че
елементите в някои групи са 3. Учениците ги
ограждат, свързват към числото 3 и оцветяват.
Учениците откриват цифрата на числото три
върху часовника, в образите на животните, при
постера на момичето (то е написало три цифри
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на числото три) и започват да я прерисуват. Откриват цифрата върху предмети от класната стая.
Учителят показва как се изписва цифрата
на дъската, децата наблюдават на електронния
учебник; учителят я изписва във въздуха, учениците повтарят и изписват във въздуха; учениците пишат свободно (без ограничения от мрежа
от квадратчета). Това може да стане и върху бял
лист и след това започва писането на цифрата в
квадратната мрежа.
Стремежът е ученикът да се съобразява с дадения образец в началото на реда. Обемът на работата се определя от учителя.
При следващата задача се ограждат в група
по 3 балона.
При следващата задача се работи върху редното значение на числото. Кой по ред е момченцето с една точка върху блузата? А кое поред е
момченцето с две точки върху блузата? Уточнява се кой ще е на първо, второ и трето място в
класирането и ще се изкачи на стълбичката.
В хода на урока трябва да се актуализират
елементарните математически представи за геометричната фигура триъгълник.
Учителят може да е раздал предварително на
децата модели на геометричната фигура. Учениците разпознават фигурата.
При следващата задача учениците се учат да
сравняват нововъведеното число 3 с числата 2 и
1. Първоначално се сравнява броят на триъгълничета, а след това и числата. Кантарът е уравновесен и затова се поставя знакът =, тъй като
кубчетата на лявата везна са толкова, колкото
тези на дясната везна.
За развитие на фината моторика се довършва
редицата от редуващи се три зелени и три жълти
балони.
В учебната тетрадка задача 1 е да се свържат парашутистите с мястото, където ще скочат.
Числото, записано върху парашута, трябва да
отговаря на знаковия модел с точки.
В следващата задача се сравняват съвкупности. Записва се с число броят на животните от
всяка група и се сравняват числата до 3 чрез визуални опори.
Дейността „писане“ на цифрата на числото 3
се диференцира от учителя.

При следващата задача се сравняват числата
до 3.
Свързването на числата 1, 2, 3 към „празното
квадратче“ в следващите записи, така че те да са
верни, съдейства за развитие мисленето на учениците. Рисунката на кантара, разположението
на везните една спрямо друга и знакът > подпомага учениците да преценят колко пирамидки
да свържат към лявата везна. В първата задача
за оцветяване са дадени 3 различни триъгълничета, които трябва да се преоткрият в картината
и оцветят в съответния цвят.
В следващата задача учениците оцветяват
толкова триъгълничета, колкото показва записаното под колонката число.
При последната задача се оцветява в три различни цвята в зависимост от броя на точките
върху плочките, под тях се записва числото, което показва броя им.
Урок 11. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛАТА ДО 3
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения
2 + 1, 3 – 1, 3 – 2
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Мотивирането за работа и актуализирането
на необходимите знания може да се осъществи
чрез манипулиране с индивидуален дидактичен
материал и подреждане на 1 фигура от даден
вид и 2 фигури от друг вид. Чрез тази дейност
се преминава към първата задача в учебника.
За развитие и на комбинаторното мислене на
учениците е следващата задача: чрез сметалото
са подсказани възможности за представяне на
количество от три обекта.
На първото сметало топчетата са 3; едното
е зелено и двете са жълти, на второто сметало
24

общо топчетата са 3; две червени и едно синьо.
Количествата им се записват с цифри.
Сравняват се числата до 3.
Учителят може да организира игра драматизация, да работи върху демонстрационното табло с подвижни елементи.
Запознаването със случаите 2 + 1, 1 + 2 и 3 – 1,
3 – 2 става посредством работа с илюстрации с
един и същ сюжет. Работи се по илюстрацията
в учебника. Организира се беседа. Учителят използва класното сметало, децата се учат да използват своите сметала. Отделят се 2 топчета и
към тях се добавя още 1. Математизира се дейността с помощта на числа и знаци.
На следващите две илюстрации в учебника
са дадени две ситуации с веселото сметало. Разглеждат се, като учителят използва метода беседа.
Децата могат да манипулират с пръчиците
си: към 1 да добавят 2.
Следващата ситуация с веселото сметало е
с по-труден математически запис за учениците
(3 = 2 + ). Ето защо трябва да му се отдели достатъчно внимание.
Чрез беседа по илюстрацията, на която момченцето къса ябълка от дървото, веселото сметало, се съставят задачи за изваждане с помощта на нагледна опора. Осъзнава се смисълът на
изваждането (отнемане, намаляване, вземане).
При следващите две задачи геометричните
фигури триъгълник и кръг се използват като дидактически материал за илюстриране на изваждането от числото 3. Математическите записи са
„обърнати“ и може да им се отдели специално
внимание при работата с тях.
Следващата задача е за приложение на знанията и може да се изпълни индивидуално. Учителят определя начина за проверка на правилността. При необходимост се използва онагледяване
чрез сметало.
В учебната тетрадка на първия ред се представя смисъла на действие събиране, като се
използват геометричните фигури триъгълник и
кръг като дидактичен материал.
При следващите задачи учениците могат да
работят самостоятелно и при необходимост да
се подпомагат от учителя.

За осмислянето на математическата операция изваждане от числото 3 на числата 2 и 1 се
използват няколко илюстрации. Ситуациите се
разглеждат. Математизират се с числа и знаци.
Следващата задача учениците решават самостоятелно.
Работата по следващата задача е фронтална.
Разглеждат се чрез беседа двете картинки. На
първата илюстрация с число учениците записват броя на кубчетата на момичето и момчето.
Определя се с колко по-малко кубчета е наредило момичето от момчето.
Аналогично за картинката с мравките и зрънцата се определя броят на събраните зрънца на
всяка от тях и с колко повече са зрънцата на поголямата мравка.
Последните две задачи са за затвърдяване на
знанията и учениците ги решават самостоятелно.
Урок 12. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛАТА ДО 3
Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
2 + 1, 3 – 1, 3 – 2
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– прилагане на новите знания и умения
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се знанията на учениците чрез
решаване на първите две задачи в учебника.
За затвърдяване на знанията за събиране на
числата 1, 2 и 3 са дадени три илюстрации. Провежда се беседа.
Следващите две задачи могат да се решат самостоятелно от учениците или по друг начин по
преценка на учителя.
За затвърдяване на знанията за изваждане от
числото 3 на числата 2 и 1 се използват следващите три илюстрации.
25

Урок 13. ЧИСЛО ЧЕТИРИ.
ЦИФРА 4. КВАДРАТ

Беседва се, децата описват ситуациите с
думи.
Следващата задача е предвидена за самостоятелна работа. Задачата за сравняване е с повисока степен на трудност, защото учениците
трябва да сравняват число със сбор или разлика.
За подпомагането им е дадена нагледна опора
– кръгчета, обособени в групи. Чрез беседа с децата учителят ги подпомага в работата им. Ако
е необходимо се използва сметало.
В учебната тетрадка се разглеждат първите
три илюстрации. Осмислят се и се затвърдяват
действията събиране и изваждане. Формират се
умения за изваждане на числата до 3. При следващите две задачи учениците прилагат своите
знания и могат да се решат индивидуално или
групово. Начинът на проверка се преценя от
учителя.
Пропедевтичната работа върху сравняването
на изучените числа в по-обобщен план се осъществява чрез правилното свързване на числата от дъбовите листа към всяко от празните
квадратчета. При втория ред децата се насочват
първо да пресметнат разликите и сбора и след
това свързват с числата.
На следващата задача са дадени 3 топчета. В
разтворена длан на едната от ръцете се вижда
броят на топчетата. Учениците трябва да преценят колко топчета има в другата – затворената
длан, щом общо са 3.
Задачата за оцветяване на картината се изпълнява в края на урочната работа.
С повишена трудност е логическата задача.
Последователността на оцветяване на триъгълниците, които са очи и уста, и откриване на зависимостта, подпомага решаването ѝ. Следва се
посоката на стрелките.
Изгражда се и компетентност у учениците да
сравняват числата до 3, представени като сбор
и разлика.

Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
Число четири. Цифра 4. Четвърти. Квадрат
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализацията на знания може да започне
със сравняването на две множества, които учителят е подредил на магнитната дъска. Поставени са например два таралежа и три ябълки.
Сравняват се и се установява, че таралежите са
по-малко от ябълките, а ябълките са повече от
таралежите.
Работата продължава по илюстрация в учебника. Учителят провежда беседа по нея. Чрез
броене се определя, че орехите са по-малко от
катеричките. Орехите са 2, а катеричките 3. Записват се числата в празните квадратчета. Прочита се, че 2 < 3, и се изказва, че 3 > 2.
За следващата илюстрация учителят провежда беседа. Учениците съпоставят и свързват
обектите от двете групи със стрелка. Установява
се, че орехите са толкова, колкото катеричките,
и катеричките са толкова – колкото орехите. Извежда се, че общото свойство на разглежданите групи от предмети в математиката се нарича
числото четири. Чрез броене се открива, че на
зарчето има 4 бели точки. Показват се 4 пръста
на ръката. Учениците също показват 4 пръста и
по различен начин. Учителят показва цифрата
на числото 4, веселата цифра. Възможно е да се
изкаже стихче за числото четири, за цифра 4.
При следващата задача се ограждат различните групи – на гъбките, на цветенцата, на квадратчетата, които на брой са 4. Оцветяват се.
Преди да започнат работата по следващата
задача, учениците могат да посочат къде в за26

обикалящия ги свят, класната стая, са виждали
цифрата на числото 4.
На следващата илюстрация се открива цифрата върху часовника, написана три пъти на постера от момиченцето, и върху другите нарисувани
обекти. Първокласниците прерисуват цифрата
върху постера на детето, знамето, стола.
Дейностите по начина на писане на цифрата
на числото 4 са:
– учителят демонстрира писането на цифрата във въздуха, на класната дъска, като обяснява
посоката на изписването ѝ;
– децата наблюдават изписването чрез електронния учебник;
– учениците пишат свободно във въздуха (без
ограничения от мрежа от квадратчета). Това
може да стане и върху бял лист.
Следва писане на цифрата в мрежа от квад
ратчета. Стремежът е ученикът да се съобразява
с дадения образец в началото на реда. Обемът на
работата се определя от учителя.
При формиране на понятието квадрат се насочва вниманието на учениците към квадратите
(начертани са с различни цветове и в различно
разположение в равнината), всеки от квадратите
е с различни дължини на страната. Съобщава се
как се нарича геометричната фигура. Могат на
децата да се раздадат модели на фигурата.
При следващата задача учениците ограждат
групи от по 4 квадратчета.
Веселото щурче показва новите понятия,
изучени в този урок.
Чрез следващата илюстрация се работи върху редното (ординално) значение на числото
четири. Зайчетата са подредени в редица. Чрез
свързване се определя кое е първото, второто,
третото, четвъртото. Под цифрите се оцветяват
квадратчетата в цвета, който съответства на цвета на зайчетата и подредбата им.
Следващата основна дейност е сравняване
на нововъведеното число с изучените до този
момент. Първо се сравняват групи от квадрати
(конкретни съвкупности), а след това и техните
числени характеристики.
На последния ред всяко едно от вече изучените числа се сравнява със съседните:
1 < 2 < 3 < 4.

Работата по темата продължава в учебната
тетрадка. Дадени са групи от различен брой
предмети: кръгчета, квадратчета, триъгълничета, звездички. Тези групи се свързват със знакови модели и след това с цифрата на съответстващите числа.
Реализира се занимателният елемент чрез
одухотвореното представяне на цифрата на изучените числа 1, 2, 3, 4, подредени в редица.
Останалите задачи съдействат за затвърдяване на знанията и уменията за числото четири и
неговата цифра.
Урок 14. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛАТА ДО 4
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
3 + 1, 4 – 1, 4 – 3, 2 + 2, 4 – 2
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
В тази тема се работи върху случаите на събиране и изваждане с числата 1, 2, 3 и 4. Акцентът в това учебно съдържание е смисълът
на конкретните сборове и разлики, връзката
между тях. Действието събиране се въвежда.
като се преминава през етапите: манипулиране
с предмети, илюстрация на предмети, математизиране посредством цифри и знаци.
При първа задача се манипулира с модели
на геометричната фигура квадрат. Отделят се 3
сини квадратчета, до тях се прибавя 1 червено
квадратче. Отделят се 2 сини квадратчета, до
тях се добавят 2 червени. На втората илюстрация е дадено сметало с 4 топчета. Отделят се
3 топчета и след това още 1 топче. За второто
сметало с 4 топчета се отделят първо 2 топчета и после още 2 топчета. Записват се цифрите на числата под тях. По преценка на учите27

Урок 15. ЧИСЛО НУЛА. ЦИФРА 0. КРЪГ

ля учениците решават самостоятелно задачата
за сравняване на числа. Начинът на проверка
също е по преценка на учителя. За разбиране
смисъла на действието събиране се работи и с
илюстрация на предмети. Провежда се беседа.
Математизира се ситуацията посредством цифри и знаци. Учениците самостоятелно решават задачата.
За запознаване на учениците с изваждане от
числото 4 може да се изходи от подреждането на 4 пръчици върху чина и 1 от тях да се
махне. Разглежда се следващата илюстрация от
учебника. Беседва се по нея. От лента с нарисувани 4 елхички отдясно се изрязва 1 от тях.
Беседва се по нея. От лента с 4 елхички отляво
са изрязани 3. Провежда се беседа. Учениците
описват с думи. Тези две ситуации се математизират.
В следващите задачи учениците трябва да
преценят:
– какъв знак ще поставят „+“ или „–“, така
че да е вярно равенството;
– какво число ще попълнят в празното квадратче на дадените равенства, е следващата задача.
С подходящи предмети учителят може да
демонстрира събиране от вида 2 + 2, изваждане 4 – 2, а учениците с обекти от своя дидактичен материал извършват същото действие на
работните си места. След това може да се работи с класното сметало, а учениците със своите
сметала. Разглеждат илюстрацията в учебника.
Провежда се беседа. Учениците описват ситуациите с думи. Продължава се с попълването на
липсващите числа.
Учениците довършват самостоятелно алгоритмичната редица, която е последната задача
в учебника.
В учебната тетрадка работата по затвърдяване на знанията продължава естествено с решаване на задачи по преценка на учителя и с такава организация на работа, която той прецени.

Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
Число нула. Цифра 0. Кръг
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Числото 0 от теоретико-множествения подход съответства на празното множество.
Учителят може да демонстрира по следния
начин: поставя пред децата кутия с 4 цветя и ги
маха. Кутията остава празна. Децата поставят
4 обекта от демонстрационния си материал на
чиновете си. След това ги вземат. Масичките им
остават празни.
Разглежда се първата илюстрация от учебника. В клетката няма птиче, то е излетяло. В кутията на момченцето няма бонбони, тя е празна.
Обобщава се, че броят на бонбоните и броят
на птиченцета или общото свойство на разглежданите групи от предмети в математиката се нарича числото 0. Учителят показва ръката си в
свит юмрук и казва, че няма разтворени пръсти.
Показва се цифрата на числото 0.
В следващата задача учениците разглеждат
рисунката. Виждат се 2 кутии. Едната е пълна
с бонбони, а другата е празна, две шишета –
едното е празно, а другото е пълно със сок, два
балона – единият е надут, а другият е спукан,
две кръгчета. Учениците свързват с цифрата на
числото 0; „празните“ групи.
При следващата илюстрация задачата е първокласниците да свържат към цифрата на числото 0 празната кутия и тази част от всяка плочка
от доминото, която е без черни точки. Разглежда
се разликата между цифрата нула и кръга, който е позната геометричната фигура от предучилищната подготовка.
Открива се къде учениците са виждали цифра
на числото 0 в заобикалящия ги свят и класната
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Методически указания за реализиране на
урока
Поради високата степен на абстрактност на
този материал за всеки конкретен сбор или разлика се предлага подходяща илюстрация.
С първата задача от учебника се актуализират
и затвърдяват знанията за количествена характеристика на изучените числа – 0, 1, 2, 3, 4.
Актуализирането продължава със следващата задача. Учениците трябва да начертаят толкова геометрични фигури в обособеното място,
колкото е количествената характеристика на
числото, записано в квадратчето под него, и да
поставят съответния знак за сравнение.
Разглежда се илюстрацията на следващата
задача с доминото, отразяваща случая 1 + 0.
Беседва се по нея. Учениците описват с думи
и съставят задачи за събиране, а по следващите
илюстрации (с момиченцето и цветята) за изваждане (1 – 1; 1 – 0).
По аналогичен начин се работи и при останалите случаи на събиране или изваждане, при
които като компонент или резултат участва и нулата.
Стига се до извода, че когато се прибави нула
към дадено число, се получава същото число,
т.е. то не се променя. Учениците постепенно
стигат до обобщението, че когато от едно число се извади същото число, винаги се получава
нула.
Случаите, когато нулата е в позиция на умалител, се разглеждат въз основа на връзката
между събиране и изваждане. Върху този обем
от знания се работи през цялата учебна година
поради особения статус на числото нула.
За самостоятелна работа са двете последни
задачи от урока, представени в учебника. Проверката на верността на задачите се организира
по начин, който учителят счита, че е най-удачен,
подходящ. В таблета (знак „Важно“) са дадени
новите случаи на събиране и изваждане.
Урочната работа продължава със задачите в
учебната тетрадка. В зависимост от равнището
на усвояване на новите знания се преценява кои
задачи ще решават самостоятелно учениците и с
каква организация на работа.

стая; на следващата илюстрация върху снежен
човек, в пояса за плуване, в десерта и описана
около портокала; момиченцето е написало 4
нули и 1 кръгче на постера. Първокласниците
прерисуват цифрата върху постера и при другите обекти.
Дейностите по начина на писане на цифрата
на числото нула (0) са описани в предходни уроци при запознаване с конкретно число.
При определяне мястото на нулата в числовата редица се онагледява със закачените с щипки
числа. Числата се свързват към лентичките, като
броят на белите кръгчета върху нея трябва да е
равен на числото. Вдясно са дадени неравенства. Към празното квадратче се свързват тези
числа, така че неравенството да е вярно.
Трябва да се подчертае, че нулата не следва
никое от изучените числа. Трябва да се разбере
от учениците, че броенето започва от 1, въпреки
че 0 е преди него.
Следва сравнение на числото 0 с вече изучените числа с нагледна опора кантарите с кубчета
върху тях. След това се сравняват изучените числа без нагледна опора. Сравняват се числа, написани в редици – във възходящ и низходящ ред.
Веселото щурче в знака „ВАЖНО“ показва
новите понятия, които се изучават в тази урочна
единица.
Затвърдяването на новите знания е чрез работа в учебната тетрадка по задачите, които са
дадени там.
Урок 16. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛАТА 0, 1, 2, 3, 4
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
1 + 0, 2 + 0, 3 + 0, 4 + 0,
1 – 0, 2 – 0, 3 – 0, 4 – 0,
1 – 1, 2 – 2, 3 – 3, 4 – 4.
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
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Урок 17. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛАТА 0, 1, 2, 3, 4

При следващата задача на 3 реда са подредени
три вида геометрични фигури – квадрат, триъгълник и кръг в три различни цвята – син, червен,
зелен. Разглежда се каква е логическата последователност на подреждане, за да се прецени коя
геометрична фигура и в какъв цвят ще се свържи
към последния ред и третия елемент.
Верижките се решават самостоятелно от учениците. Начинът на проверка е по преценка на
учителя.
Сравняването на количество 4 и количество 1
е върху илюстрация с групите кубчета. Тази дейност е насочена към осмисляне на употребата на
релацията „Розовите ... са с ... по-малко от ...“.
Преминава се към сравняване на сбор с число
с нагледна опора геометрични фигури и кубчета.
Насочват се децата първо към пресмятане на сбора и след това към сравняването на двете числа.

Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
1 + 0, 2 + 0, 3+ 0, 4 + 0,
1 – 0, 2 – 0, 3 – 0, 4 – 0,
1 – 1, 2 – 2, 3 – 3, 4 – 4.
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– прилагане на новите знания и умения
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Чрез работата по тази тема се затвърдяват
знанията за събиране и изваждане с числата 0,
1, 2, 3, 4. Работи се върху случаите, като акцентът в това учебно съдържание е смисълът на конкретните сборове и разлики, връзката между тях.
Чрез първата задача се затвърдяват знанията и
уменията за количествена характеристика на изучените числа. Оцветяват се толкова триъгълничета, колкото е числото, записано вляво.
Чрез обединяване на две съвкупности от ябълки се работи върху събирането на теоретикомножествена основа. Изваждането също се разглежда на теоретико-множествена основа чрез
две групи от сини кръгчета.
При следващата задача различните случаи на
събирането се разглеждат като различен брой оцветени квадрати в синьо и червено. На последния
ред учениците трябва да оцветят толкова сини и
червени квадрати, които съответстват на числов
израз 2 + 1 = .
Различни случаи на изваждане се разглеждат
при следващата задача, като се задраскват различен брой кръгчета. На предпоследния ред учениците трябва да преценят колко кръгчета трябва
да задраскат, за да съответства на числов израз
4–3= .
Следващите две задачи за затвърдяване може
да се решат самостоятелно. Учениците се подпомагат от нагледни опори – дадени са триъгълничета и квадратчета, оцветени в два различни
цвята.

Урок 18. ЧИСЛО ПЕТ. ЦИФРА 5
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
Число пет. Цифра 5. Пети
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Урокът е подобен на разработените теми за числата 1, 2, 3 и 4.
Актуализирането на знанията е чрез първата илюстрация. Сравняват се две съвкупности от
предмети – баскетболни топки и децата на баскетболното игрище. Чрез броене учениците установяват колко са. Записва се с числа и знаци.
Учителят използва метода демонстрация и
може да постави на магнитната дъска две групи от
по 5 предмета. Установява се взаимно еднозначно
съответствие (без да се използва броене) между
количествата и се използва словосъчетанието „ …
толкова, колкото…“. Аналогично се работи и при
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втората илюстрация и се установява съответствие
между двете съвкупности. Учениците свързват
всеки един елемент от първата съвкупност с елемент от втората. Чрез съпоставяне и свързване
се установява, че има баскетболна топка за всяко
дете. Обобщава се, че топките са толкова, колкото
децата, и обратно – децата са толкова, колкото са
топките.
Учителят посочва, че общото свойство на разглежданите групи от предмети в математиката се
нарича числото 5.
Въвежда количественото значение на числото 5
(кардинално). Разглежда се зарчето, броят се точките върху него. Подчертава се, че при броене след
числото четири се изговаря „пет“. Показват се 5
разтворени пръста на ръката.
Учителят показва „белега“ – цифрата на числото
5. Запознават се учениците с цифрата на числото 5.
В следващата задача от учебника се ограждат и
свързват към числото 5 тези предмети, чийто брой
е равен на 5. Оцветяват се. Така се осмисля връзката количество – символ (брой предмети – цифра).
Учениците откриват цифрата на числото 5 върху двата часовника, върху монета и банкнота, прерисуват цифрата върху постера на детето, ябълката
и вазата.
Реализират се следните дейности, свързани с
цифрата на нововъведеното число, описани подробно в предходни уроци.
Като занимателен елемент учителят може да
пусне откъс от песен, да каже стихче за числото
пет или за цифра 5, да покаже веселата цифра. В
следващата задача учениците откриват колко топки са оградени и ограждат по 5 топки в група, тъй
като е дадена цифрата на числото 5.
Едновременно с количественото значение се въвежда и редното (ординално) значение на числото
5. За целта се използва илюстрация с 5 подредени
деца – спортисти. Учениците свързват към числото, което показва кое по ред е всяко от децата.
Сравняване на новоизученото число с изучените вече става, първо, чрез сравняване на конкретни
предмети, а след това сравняване с числа. Разглеж-

да се и кантарът, на който на лявата и дясна везна
има по 5 кубчета. Работи се и върху инвариантността на количеството маса – везната е уравновесена,
защото има равен брой кубчета от двете страни и
кубчетата са направени от един и същ материал,
независимо как са разположени.
На последния ред от учебника е написана редица от изучаваните числа във възходящ и низходящ
ред. Открива се мястото на числото 5 в числовата
редица. Сравняват се изучените числа, като се
използва знакът > или <.
Чрез задачите от учебника и учебната тетрадка тези знания и умения се затвърдяват.
Урок 19. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛАТА ДО 5
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
4 + 1, 5 – 1, 5 – 4,
3 + 2, 5 – 3, 5 – 2,
5 + 0, 5 – 5, 5 – 0.
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
След запознаване с числото 5 (в тема № 18)
се разглеждат случаи за събиране и изваждане с
числата до 5. Чрез задачите в учебника и учебната тетрадка се работи за изясняване на всеки
един сбор и разлика.
Актуализацията на знанията може да започне
с работа с индивидуален дидактичен материалпо подобие на първата задача в учебника. Там
учениците откриват наредени 4 жълти триъгълничета и 1 син; 3 червени кръгчета и 2 зелени; 5
оранжеви квадратчета.
Работата по темата продължава със задачата
със сметалата. Вниманието на първокласниците
се насочва към това, че 5 топчета са: 4 и 1 топче;
3 и 2 топчета.
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Урок 20. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛАТА ДО 5

При следващата задача чрез свързване на
числата, записани върху белите листчета към
празното квадратче от неравенството, учениците определят кои числа могат да се запишат в
квадратчето, така че сравняването да е вярно.
С конкретни предмети учителят може да демонстрира добавянето на 1 предмет към 4 и добавяне на 4 предмета към 1.
Работи се с класното сметало по събиране от
вида 4 + 1 и 1 + 4. Разглежда се на следващо място илюстрацията в учебника. Беседва се по нея.
Учениците описват с думи ситуацията. Съставят се задачи. Попълват празните квадратчета
самостоятелно.
Изваждането от вида 5 – 1 и 5 – 4 могат да се
въведат на етапи: работа с конкретни предмети,
илюстрации.
Разглежда се следващата илюстрация. Като
се използва беседа, децата описват с думи колко
листенца има на лентата. Математизират се случаите на изваждане с числа и знаци. Учениците
попълват празните квадратчета самостоятелно.
Следващите две задачи могат да се решат самостоятелно или фронтално с децата. Попълват
се липсващият знак и числото.
Чрез илюстрацията на одухотворените топчета върху сметалото се въвеждат случаите за
събиране от вида 3 + 2 и изваждане 5 – 2, 5 – 3.
Децата описват с думи представените ситуации.
Разглеждат се записите и се попълват липсващите числа.
Разглеждат се и случаите 5 + 0, 5 – 0, 5 – 5
чрез подходящи нагледни опори.
Работата по урочната единица продължава
със задачите в учебната тетрадка. Последната
задача е логическа. Разглеждат се първите два
реда от таблицата. На всеки един ред се беседва по това как се е получил третият елемент от
предходните два. За третия ред се преценява кой
ще бъде третият елемент, след като се разгледат
предходните два.

Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
4 + 1,5 – 1, 5 – 4,
3 + 2,5 – 3, 5 – 2,
5 + 0, 5 – 5, 5 – 0.
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– прилагане на новите знания и умения
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Чрез занимателния елемент – одухотворени
цифри е представена редицата от изучени числа
и при първата задача учениците свързват точковите знакови модели на числата с цифрите им.
Оцветяват се толкова гъбки, колкото са точките
върху квадратчетата.
При следващата задача са използвани (обединени) по две чинии с банани, илюстриращи
различни случаи на събиране на числата до 5.
Осъществена е връзка между двата записа – от
събираемите към сбора и от сбора към събираемите.
Нагледната опора на действието изваждане е
представено чрез задраскване на различен брой
фигури. При изваждането се свързват двата математически записа.
Следващата задача е учениците да попълнят
„къщичките“ на числата. На всеки един етаж сборът от двете числа трябва да е равен на числото,
записано на покрива. Учениците могат да затвърдяват знанията си, като работят самостоятелно.
Последната задача е упражнение с творчески
характер и е с най-висока степен на трудност. Беседата е съобразена с равнището на математическите знания и умения на учениците.
На последната илюстрация в учебника е даден
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селскостопански двор с групи животни. Провежда
се беседа. Учениците описват с думи различни ситуации за събиране. Съставят задачи и ги решават.
Работата продължава със задачите в учебната тетрадка, дадени в две групи. По преценка на
учителя те могат да се използват за проверка на

равнището на знанията и уменията на учениците за числата до 5 и действията събиране и изваждане с тях. Тези задачи дават възможност на
учителя да установи наличие или не на пропуски
в знанията на първокласниците и да проведе допълнителна работа върху определен материал.

ЧИСЛАТА ОТ 6 ДО 10.
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 10
Урок 21. ЧИСЛО ШЕСТ. ЦИФРА 6

чертава, че след числото 5 изказваме число 6.
Разглежда се зарчето, преброяват се точките
му, показват се 6 разтворени пръста на ръката от
учителя и първокласниците. Децата се запознават с цифрата (белега) на числото 6. Учителят
разяснява от какви елементи се състои.
За да изпълнят следващата задача, учениците
свързват тези групи от предмети, които са 6 на
брой, с цифрата на числото и ги оцветяват. Така
се осмисля връзката количество – символ (брой
предмети – цифра).
При следващата задача учениците откриват цифрата на числото 6 върху двата часовника – стенен
и електронен, прерисуват цифрата върху постера
на детето, опашката на маймунката, хобота на слона, въженцето.
Откриват цифрата на числото шест върху някои предмети от класната стая.
Дейностите по начина на писане на цифрата на
числото 6 са описани подробно в предходни уроци.
На следващата задача учениците ограждат групи от по 6 калинки. Броят на елементите в съвкупността трябва да е толкова, колкото показва
числото.
Едновременно с количественото значение
се въвежда и редното (ординално) значение на
числото 6 с героите от приказката „Дядо вади
ряпа“. Шестимата герои са подредени в редица.
В зависимост от мястото в редицата на всеки
един от тях чрез свързване с числата от 1 до 6 се
показва кой по ред е първи, втори и т.н.
Сравняването на новоизученото число с изучените става, първо, чрез конкретни предмети
– кубчета, а след това следва сравняване с числа.
Запознаването на учениците с числото 6 е съ-

Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
Число шест.Цифра 6. Шести
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивация за работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализирането може да започне с работа с
реални предмети или фигури от индивидуалния
дидактичен материал. Учителят може да насочи
към конструиране на две множества – едното с
4, а другото – с 5 елемента. Сравняват се. Работата по темата продължава с първата илюстрация. Сравняват се двете съвкупности на зрънцата и мравките. Установява се, че зрънцата са
по-малко от мравките. Записва се броят на зрънцата – 4 и на мравките – 5. Изказва се мисълта,
че „числото 4 е по-малко (<) от числото 5“ и обратното сравняване „числото 5 е по-голямо (>)
от числото 4“.
На следващата илюстрация чрез съпоставяне
и свързване се установява, че мравките са толкова, колкото зрънцата, и зрънцата са толкова,
колкото мравките. Учителят посочва, че общото
свойство на разглежданите групи от предмети в
математиката се нарича числото шест. Реализира се процесът броене при всяка една от по-горе
разгледаните групи или сметалото, като се под33

четано и с въвеждането му въз основа на принципа на образуване на редицата на естествените
числа. Обединява се съвкупност, чийто брой на
елементите е предходното число – 5 и едноелементова съвкупност.
Важно е първокласниците да усвоят, че всяко
следващо число е с 1 по-голямо от предходното
– в задачата над числото 6 са нарисувани 5 сини
и 1 розово кубче. Чрез рисунката на кантара се
сравнява с нагледна опора числото 6 с числото
6. Установява се, че 6 = 6.
На последния ред се записва редицата от изучените числа: всяко едно по толкова пъти, колкото е неговата количествена характеристика.
Работата продължава със задачите в учебната
тетрадка.

трацията на детето и стотинките.
Работи се след това по следващата илюстрация със сметалото. Отделени се 5 сини и 1 оранжево топче, 4 оранжеви и 2 сини топчета. Практически учителят също може да демонстрира с
класното сметало пред учениците. Децата също
могат да работят с техните сметала.
Чрез следващата задача се затвърдяват знанията и уменията на учениците за сравняване на
изучените числа. Свързват се записаните върху
листчетата и закачени с щипки числа със сравняванията, така че последните да са верни.
На следващата задача е дадена снимка на монети от 1 ст., 2 ст., 5 ст., 1 лв., 2 лв. и банкноти от
2 лв., 5 лв., чрез които учениците се запознават
с тяхната стойност. Усвояват новите понятия –
стотинка и лев.
При следващата задача учениците сравняват
изучените числа, затвърдяват знанията, уменията си и записват някой от знаците >, <, =.
За въвеждане на случая за събиране от вида
5 + 1 се използва ситуация, при която се използват пари в портмоне – банкноти от 5 лв., и монета от 1 лв. Провежда се беседа от учителя, децата описват с думи представената ситуация на
илюстрацията. Съставят се задачи. Учениците
записват резултатите от пресмятането.
Използва се илюстрация с монети от 1 лв. за
изясняване на новите случаи за изваждане от
вида 6 – 1 и 6 – 5. Провежда се беседа. Стимулират се учениците да описват с думи ситуацията.
Съставят се задачи и учениците записват резултатите от пресмятането.
Илюстрации с одухотворено сметало се използват за изясняване на случаите на събиране
4 + 2 и 2 + 4 и на изваждане 6 – 2 и 6 – 4. Беседва
се по тях. Учениците описват с думи, пресмятат
и попълват пропуснатите числа.
Работата по тази тема продължава със задачите в учебната тетрадка. Включени са такива
задачи, чрез които учениците затвърдяват знанията си.

Урок 22. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛАТА ДО 6. СТОТИНКА. ЛЕВ
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
5 + 1, 6 – 1, 6 – 5,
4 + 2, 6 – 4, 6 – 2,
3 + 3, 6 – 3,
6 + 0, 6 – 6, 6 – 0.
1 ст., 2 ст., 5 ст.,1 лв., 2 лв., 5 лв.
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивация за работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Работата по урочната единица може да започне с актуализиране на знанията и уменията на
първокласниците за представяне на съвкупност,
количество от 6 предмета (монети от по 1 стотинка от приложението към учебника) в различни варианти – 5 броя от по 1 стотинка до лявата
ръка, 1 стотинка до дясната ръка на детето от
илюстрацията; 4 броя монети по 1 стотинка до
дясната ръка и 2 броя монети от по 1 стотинка
до лявата ръка по подобие на идеята от илюс34

Урок 23. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛАТА ДО 6

При следващата задача учениците сравняват
разлика с число.
Присъства задача с дадени 4 камиончета. В
началото на всеки камион е записано число. Той
е натоварен с числа, на които във вертикален
ред сборът трябва да е равен на числото, записано в началото (те са аналог на познатите задачи
за „къщичката на числото...“).
Чрез следващата задача се осъществява междупредметна връзка с изучен учебен материал по български език и литература. Записани
са разлики под думи. От общия брой букви на
думата се изваждат задрасканите. Образува се
нова значеща дума. Броят на буквите в нея е равен на получената разлика.
Последната задача от учебника е предвидена
за екипна работа. Сравняват се монети с монети
и монети с банкнота. Ако учителят счете, че е
необходимо, работата на учениците може да се
подпомогне с моделите на парите от приложението.
Огражда се емотиконът, който отговаря на
равнището, на което се е справил първокласникът с урочната единица.
Работата по затвърдяване на знанията и уменията и изграждането на компетенциите на първокласниците продължава със задачите от учебната тетрадка.

Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
5 + 1, 6 – 1, 6 – 5,
4 + 2, 6 – 4, 6 – 2,
3 + 3, 6 – 3,
6 + 0, 6 – 6, 6 – 0.
1 ст., 2 ст., 5 ст., 1 лв., 2 лв., 5 лв.
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивация за работа
– прилагане на новите знания и умения
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Чрез тази тема продължава затвърдяването
на знанията и уменията на учениците за събиране и изваждане на изучените числа.
В първата задача от учебника е включен занимателен елемент: дадена е редицата от изучени числа, записани с одухотворени цифри. Под
тях са дадени групи с различен брой елементи и
от различен вид. Учениците свързват числото с
групата, чиято мощност показва то.
В следващата задача са представени илюстрации на 5 групи кубчета в два цвята – син и
розов. Те са визуална опора на дадени под тях
различни сборове. Учениците трябва да свържат
числовите изрази с кубчетата, след като преброят броя на сините и броя на розовите кубчета.
Извършват се пресмятанията.
Случаите на изваждане са записани в следващата задача под групите от различни геометрични фигури. В зависимост от общия брой геометрични фигури и броя на задрасканите от тях
се свързват към числовите изрази за изваждане,
които са по 2 за всяка илюстрация.
Тъй като учениците се затрудняват при работа с изрази, записът на които започва от разликата, то учителят отделя необходимото внимание
за обяснение, разясняване по време на работата
с тях.

Урок 24. ЧИСЛО СЕДЕМ. ЦИФРА 7
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
Число седем. Цифра 7. Седми
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивация за работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализирането може да започне с работа с
реални предмети, които са в две групи и се сравняват.
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Преминава се към първата илюстрация в
учебника. Сравняват се две съвкупности предмети: джуджета и шапки. Чрез броене учениците установяват колко е броят им. Сравняват ги.
Изказва се 5< 6 и 6 > 5.
Беседва се върху следващата картина. Разглеждат се двете групи и чрез съпоставяне се
установява, че за всяко джудже има шапка и че
джуджетата са толкова, колкото шапките, и шапките са толкова, колкото джуджетата. Учителят
посочва, че общото свойство на разглежданите
групи от предмети в математиката се нарича
числото 7. Работи се за разбиране на количественото (кардинално значение) на числото 7. Реализира се процесът броене при всяка една от
по-горе разгледаните групи или сметалото, като
се подчертава, че след числото 6 изказваме число 7.
Разглежда се знаковият модел – плочката с
точки, които се преброяват. Показват се 7 разперени пръста на ръката от учителя и децата. Учителят показва цифрата на числото 7.
Следващата задача има функция да покаже
връзката количество – символ. Свързват се групите, които имат 7 на брой елемента с цифрата
на числото 7, и се оцветяват.
Учениците откриват цифрата на числото 7
върху двата часовника, тя е написана от момиченцето на постера три пъти; прерисуват я и до
щъркела, на следата върху леда от кънката на
момиченцето и до шапката.
Откриват цифрата на числото седем върху
предмети от класната стая.
Дейностите по начина на писане на цифрата
на числото 7 са както при описаните в предходните уроци за запознаване с конкретно число.
При следващата задача се ограждат толкова
моливи във всяка група, колкото показва цифрата на числото (в случая 7). Ограждат се съвкупности от по 7 молива.
Работата по темата продължава с изясняване
на редното значение на числото 7. Използва се
следващата илюстрация, на която децата отиват
на поход. Те се подредени в редица. Провежда
се беседа. Всяко едно от децата се свързва с това
число, което показва кое по ред е то в редицата.
Следва сравняване на новоизученото число

с изучените: първо чрез сравняване на кубчета
(конкретни предмети), а след това чрез сравняване на числата.
При последната кула от кубчета 6 от кубчетата са в син цвят, а седмото е розово. Така въвеждането на новото число 7 е съчетано и с идеята
за разбиране на принципа за образуване на редицата на естествените числа, като се обединяват
съвкупности, чиито брой е 6 (това е предходното
число) с едноелементова съвкупност (1 розово
кубче). Чрез кантара с кубчета, който е нагледна
опора, се сравнява числото 7 с числото 7.
Последната задача е да се довърши писането
на елементите, като се рисуват точките и техният
брой се увеличава с 1.
Работата по урока продължава със задачите в
учебната тетрадка. Последната задача е желателно да се обсъди и реши фронтално от учениците.
Урок 25. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛА ДО 7. КИЛОГРАМ
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
6 + 1, 7 – 1, 7 – 6,
5 + 2, 7 – 2, 7 – 5.
Килограм (кг)
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Учениците се насочват към манипулиране с
фигурки от индивидуалния дидактичен материал. Представят съвкупност от 7 фигурки кръгчета чрез две групи, но по различен начин – 6 и
1, 5 и 2. Работи се и със сметалата. Сравняват се
изучените числа. Числата се свързват към празните квадратчета от дадените неравенства.
Преди да се разгледат случаите, дадени на
илюстрациите, учителят може да демонстрира
с реални обекти пред учениците. Работата може
да продължи с представянето на събирането и
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изваждането на класното сметало и учениците
да работят със сметалата си.
Като използва метода беседа, учителят работи по първата илюстрация. Изказва се задача за
събиране, като се поставят различни въпроси.
Стимулират се децата да описват с думи и да
съставят задачи. Децата записват самостоятелно
резултата от събирането.
Работи се върху една илюстрация за случаите 6 + 1 и 7 – 1, 7 – 6. Като се използва същата
илюстрация, се изказват по дадената ситуация
и задачи за изваждане. Децата описват с думи
и записват самостоятелно резултата. Учениците се подпомагат при изказването на задачите за
събиране и изваждане. Стремежът е също да откриват връзката между двете действия.
Аналогично се постъпва и при разглеждане
на случаите 5 + 2 и 7 – 2, 7 – 5, като се използва
една илюстрация. Това е илюстрацията от одухотворени топчета за сметало: 5 сини и 2 зелени. Учителят провежда беседа. Учениците описват с думи.
В тази тема се въвежда мерната единица за
маса килограм. Добре би било да се осигурят
подходящи нагледни материали – теглилки от 1
кг, 2 кг, пакети на стоки с тегло 1 кг, 2 кг. Така се
съдейства за по-голяма ефективност на урочната работа. Работи се и с електронния учебник. В
учебника са дадени два кантара – на първия има
1 кг брашно на лявата везна и теглилка от 1 кг
на дясната. Кантарът е уравновесен. На втория
кантар отляво има теглилка от 2 кг, а отдясно пакет с ябълки. След като кантарът е уравновесен,
учениците трябва да направят извода, че пакетът тежи 2 кг.
Учителят може да покаже везни. Да обясни, че килограмът показва колко е тежък даден
предмет. Възможно е да се осигурят везни и да
се даде възможност на учениците да извършат
измервания с тях на различни предмети. Организацията на работа може да е екипна.
В знака „ВАЖНО“ са дадени названието на
мерната единица, краткото ѝ записване и теглилката.
Разглежда се третият кантар в учебника, който е неуравновесен, и следователно 5 кг тиква са
по-тежки от двете теглилки от 1 кг и 2 кг.

При последната задача в учебника се работи
с прости именувани числа, които се сравняват.
В учебната тетрадка е възможно да се работи
самостоятелно върху разгледаните до този момент случаи.
Урок 26. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛАТА ДО 7. СЪБИРАНЕ НА ТРИ И
ПОВЕЧЕ ЧИСЛА
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения /думи и изрази
3 + 4, 7 – 4, 7 – 3,
7 + 0, 7 – 7, 7 – 0,
4 + 2 + 1.
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализиране на знанията може да започне
със задача за броене в прав и обратен ред. В първата задача в учебника има занимателен елемент.
Дадени са веселите цифри на изучените числа
до 7, към които трябва да се свържат различни
групи от геометрични фигури, в зависимост от
техния брой. Учениците работят самостоятелно.
Преговарят се изучени случаи за събиране и
изваждане с числата до 7. Въвеждането на новите знания може да стане с демонстрация от учителя с помощта на реални предмети. На класното сметало също могат да се представят новите
случаи. Учениците работят със своите сметала.
Новите знания за случаите за събиране и изваждане от вида 4 + 3, 7 – 3, 7 – 4 се изясняват чрез илюстрация в учебника. Провежда се
беседа под ръководството на учителя и децата
описват с думи. Учениците изказват задачи за
събиране и изваждане и записват самостоятелно
резултатите от пресмятането.
Въвежда се сбор на три числа. Използват
се илюстрациите на чиниите с различен брой
ябълки като нагледна опора. Учениците пресмя37

тат сбор на три числа, като наблюдават количеството ябълки във всяка чиния.
Учителят може да припомни изучените случаи за събиране и изваждане от вида 6 + 0; 6 – 6;
6 – 0. Като се използва демонстрация с реални
предмети и след това илюстрациите, се извеждат случаите 7 + 0; 7 – 7 и 7 – 0. Беседва се по
илюстрацията с кутията с кубчета и празната
кутия без кубчета. Децата описват с думи представените ситуации. Учениците се подпомагат
при необходимост при изказване на задачи за
събиране. Решават задачите.
Случаите за изваждане са представени чрез
илюстрация с таралеж със 7 ябълки и илюстрация, на която той ги е изял. Провежда се беседа
под ръководството на учителя. Учениците описват с думи. Съставят се задачи за изваждане и
учениците ги решават.
При следващата задача се работи върху сбор
на три събираеми, които са монети от 1 ст., 5 ст.,
1 лв., 2 лв. Рисунките на събираемите – реални
монети, са нагледна опора за първокласниците.
Тази задача е предвидена за екипна работа. Учениците обсъждат различни варианти за съставяне
на сбор от три събираеми с 1 ст., 2 ст., 5 ст. и с 1
лв., 2 лв. Записват се и се пресмятат. Начинът на
проверка и обсъждане се преценява от учителя.
Работата продължава със задачите в учебната
тетрадка. Учениците решават задачи за сбор на
три събираеми с нагледна опора зарчета. Развива се комбинаторното им мислене чрез задачата
за представяне на 7 ст. като различни варианти
на сбор от монети от 1 ст., 2 ст., 5 ст.

подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Работата по този урок е за затвърдяване на
знанията и уменията на учениците за изучените
случаи на събиране и изваждане на числата до 7.
При първата задача са дадени групи от различен брой геометрични фигури. Написана е редицата от изучени числа в обратен ред. Учениците
свързват отделните групи геометрични фигури в
зависимост от броя им към съответните числа.
Следващата задача е за самостоятелна работа и
учениците сравняват числата.
При решаването на следващата задача чрез
свързване учениците определят кой жълъд в коя
кошница ще попадне. При необходимост учениците се подпомагат.
Осигурен е занимателен елемент в задачата с
ракетата. В началото ѝ е записано число. То е сбор
на числата, записани вертикално в нея. В празните
квадратчета се записват липсващите числа.
При следващата задача учениците попълват
пирамидките. Начинът на проверка е по преценка
на учителя.
С по-висока степен на трудност е следващата
задача. В зависимост от това дали сравняванията
са верни, или не, те се свързват към двете табелки – да или не. Първо учениците трябва да пресметнат сборовете или разликите и след това да
ги сравнят. Начинът на работа се организира от
учителя.
Чрез следващата задача се осигурява междупредметна връзка с български език и литература.
Написани са 4 думи. При всяка са задраскани различен брой букви. Прочитат се новите думи, които
се образуват. Съставят се задачи за изваждане: от
общия брой букви се изваждат задрасканите. Учениците решават самостоятелно задачата – нагледна опора са написаните с печатни букви думи.
Последната задача е представена с илюстрация
на деца, които спортуват. Обособени са различни
групи деца, които си играят с различни спортни
занимания. Беседва се по илюстрацията, децата описват с думи. Съставят се различни задачи
за събиране. Сравнява се броят на момичетата и
момчетата, на различните спортни уреди.

Урок 27. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛАТА ДО 7. СЪБИРАНЕ НА ТРИ И
ПОВЕЧЕ ЧИСЛА
Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
3 + 4, 7 – 4, 7 – 3,
7 + 0, 7 – 7, 7 – 0,
4 + 2 + 1.
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– прилагане на новите знания и умения
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
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Работата по затвърдяване на знанията и уменията продължава със задачите в учебната тетрадка.
В една от задачите с дадените букви учениците
съставят думи и изречения. Осъществява се междупредметна връзка с българския език и литература.

Показва се моделът с точки и те се преброяват.
Учителят показва 8 пръста на ръката си, учениците също. Показва се цифрата на числото 8 и учениците се запознават с нея.
Връзката количество – символ (брой предмети
– цифра) се осмисля с изпълнението на следващата задача. Учениците свързват със стрелка групите
с по 8 предмета (на ябълките, жълъдите) към цифрата и ги оцветяват.
Откриват цифрата на числото 8 върху двата
часовника, на постера, написана от момиченцето, прерисуват я и на снежния човек, и на следата,
която е оставена от гумите на велосипеда. Откриват я и върху предмети от класната стая.
Дейностите по начина на писане на цифрата на
числото 8 са описани в предходни уроци при запознаване с конкретно число.
Следващата задача изисква учениците да отделят групи от по 8 зрънца във всяка.
Едновременно с количественото значение на
числото 8 се изгражда и редното му (ординално)
значение чрез следващата илюстрация. В колона
са подредени 8 деца, които отиват на поход. Всяко
дете трябва да се свърже към числото, което показва кое по ред е това дете в редицата.
Учениците се учат да сравняват нововъведеното число 8 с преди изучените, като се изхожда
от количествения аспект на естествените числа: 4
топчета на сметалото са по-малко от 8 и т.н. На
последния ред са дадени 8 топчета – 7 оранжеви
и 1 зелено топче. Работи се върху въвеждането на
новото число 8 въз основа на принципа за образуване на редицата на естествените числа, като се
обединяват съвкупности, чийто брой е предходното число (7) с едноелементова съвкупност (1 зелено топче). След това сравняването е с нагледна
опора кантарът.
В следващата задача се сравняват прости именувани числа, кореспондиращи с изучените мерни
единици за маса и стойност.
На последния ред учениците оцветяват 8 на
брой кръгчета, 7 триъгълничета.
Работата продължава със задачите от учебната
тетрадка. Последната задача е за определяне на
броя на триъгълниците в различни конфигурации.
Желателно е учителят да работи фронтално с учениците.

Урок 28. ЧИСЛО ОСЕМ. ЦИФРА 8
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
Число осем. Цифра 8. Осми
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на урока
С помощта на предмети (пръчици или др.) се
припомнят изучени количества и се сравняват две
съвкупности от 6 и 7 на брой предмета. Работата
продължава по илюстрации в учебника.
Провежда се беседа. Чрез броене се установява, че къщичките са по-малко от птичките. Определя се броят на къщичките и птичките. Къщичките са 6, а птичките – 7. Записва се. Изказва се 6
< 7 и 7 > 6.
Разглежда се втората илюстрация. Учениците
се запознават с количествената характеристика на
числото 8. Чрез съпоставяне учениците установяват, че има за всяка птичка къщичка и за всяка
къщичка – птичка, т. е. птичките са толкова, колкото къщичките, и къщичките са толкова, колкото
птичките. Учениците свързват всеки един елемент
от първата съвкупност с елемент от втората. Учителят посочва, че общото свойство на разглежданите групи от предмети в математиката се нарича
числото 8.
Изгражда се количественото (кардинално) значение на числото 8.
Реализира се процесът броене при всяка една
от по-горе разгледаните групи или сметалото, като
се подчертава, че след числото 7 изказваме числото 8.
39

Урок 29. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ
НА ЧИСЛА ДО 8

ничетата?“. Математизира се с 6 + 2. Учениците
записват резултатите. Върху същата илюстрация
се провежда беседа за изваждането. Изказват се
задачи събразно записите за събиране и след това
за изваждане. Попълват се липсващите числа при
пресмятанията.
Решават се задачи за затвърдяване на знанията. Учениците попълват липсващи знаци и липсващо число в следващите задачи.
Последната задача от учебника е за сравняване
на сбор и разлика на именувани числа. За нагледна
опора са дадени стоки с маса 1 кг, 2 кг, 5 кг.
Работата продължава със задачи от учебната
тетрадка.

Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
7 + 1, 8 – 1, 8 – 7,
6 + 2, 8 – 2, 8 – 6.
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
При актуализирането на необходимите знания и умения учениците могат да работят и с
индивидуалния дидактичен материал от приложението. Представят съвкупност от 8 кръгчета
чрез различни подгрупи – 7 бели и 1 синьо; 6
бели и 2 сини. Всяко дете работи на своята масичка. Учителят подпомага, ако е необходимо
някои от децата. Актуализират се и знания за
редицата от изучените числа и сравняването им.
Учениците самостоятелно извършват сравняването и попълват необходимия знак. Свързват
числата от дадената редица към записа така, че
той да е верен.
Всяка от илюстрациите се използва, за да се
изкаже задача от събиране, а след това – изваждане. Първата илюстрация, чрез която се въвеждат новите случаи за събиране и изваждане
7 + 1; 8 – 1; 8 – 7 е на калинки до зелена поляна. Провежда се беседа. Подпомагат се децата
да описват с думи ситуацията. Съставят се задачи и се попълват пропуснатите числа и знаци.
В следващата задача се попълва знак „–“ или
„+“, така че равенствата да са верни.
В другата задача се записва липсващото число.
Следващите нови случаи за събиране и изваждане 6 + 2 и 8 – 2; 8 – 6 се разглеждат върху илюстрацията с одухотвореното сметало с триъгълничета. Провежда се беседа, стимулират се децата
да описват с думи. Задават се въпроси: „Колко
сини тригълничета има отляво? А колко оранжеви са добавени отдясно? Колко общо са триъгъл-

Урок 30. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ
НА ЧИСЛА ДО 8
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
5 + 3, 8 – 3, 8 – 5,
4 + 4, 8 – 4,
8 + 0, 8 – 8, 8 – 0.
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализирането на знания на първо място се извършва с припомнянето на редицата на
изучените числа и сравняването им, на изучените случаи, при които числото 8 е сбор или се
извършва изваждане от числото 8.
Използва се една илюстрация за изясняване
на случаите 5 + 3 и 8 – 3; 8 – 5. Илюстрацията
е на 5 сини и 3 червени колички. Провежда се
беседа. Стимулират се учениците да описват с
думи дадената ситуация. Учениците съставят
задачи въз основа на записите с числа и знаци.
Учениците сами пресмятат и записват резултата. По същата илюстрация се работи и върху
случаите за изваждане.
За първоначално затвърдяване на знанията
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се използват следващите задачи, в които се попълват липсващи знаци „+“; „ – “ или липсващи
числа.
Следващите нови случаи за събиране 4 + 4
и за изваждане 8 – 4 се изясняват въз основа на
една илюстрация с одухотворени топчета. Беседва се по нея въз основа на записите с числа
и знаци. Учениците записват резултатите от извършените действия.
По-специално внимание е отделено на останалите случаи. Отново онагледяването е такова,
че най-добре да подпомогне учениците при работа с нулата. Беседва се и учениците описват
с думи въз основа на записите с числа и знаци.
Учениците самостоятелно попълват резултатите. По същата илюстрация се беседва и за случаите на изваждане.
Работата по затвърдяване на усвоените знания и умения може да продължи със задачите от
учебната тетрадка.

сели цифри редица от изучени числа (0, 1, …, 8).
Откриват се и записаните чрез фигурите букви.
Ако е възможно, могат да изкажат познати срички.
Чрез следващата задача се реализира устно
смятане от учениците – така наречената в практиката игра „Мълчанка“.
В задачата за свързване с „да“ или „ не“ дали
правилно са сравнени числа, или познати случаи на събиране и изваждане има варианти с
по-висока степен на трудност. Показан е начин,
чрез който учениците да записват пресмятанията си и да правят съответния извод.
Чрез следващите задачи се осъществява междупредметна връзка с учебното съдържание по
български език и литература и се затвърдяват
някои случаи за събиране и изваждане. Учениците се подпомагат да:
– прочетат думите преди и след задраскването на някои букви от тях; да запишат пресмятанията;
– да прочетат „ мили мамо и тате“ и да определят броя на различните букви, които участват
в думите. По преценка на учителя беседата по
текста е възможно да продължи.
Чрез последната задача в учебника се въвеждат „занимателните рамки“. Дадени са пресмятанията, чрез които се определя дали дадената
рамка е занимателна и се пояснява защо.
Работата по затвърдяването на усвоените знания и умения продължава по задачите в учебната тетрадка.

Урок 31. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛАТА ДО 8
Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
5 + 3, 8 – 3, 8 – 5,
4 + 4, 8 – 4,
8 + 0, 8 – 8, 8 – 0.
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– приложение на новите знания и умения
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Методическата работа по реализацията на
тази урочна единица е насочена към обобщаване на усвоени до този момент знания и умения
за числата до 8 и действията събиране и изваждане с тях.
При първата задача от учебника учениците
броят и след това свързват определеното количество от фигурки със съответното число. Осигурен е занимателен елемент чрез записаната с ве-

Урок 32. ЧИСЛО ДЕВЕТ. ЦИФРА 9
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
Число девет. Цифра 9. Девети
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализирането на знания и умения се осъ41

ществява чрез устна работа с познатите числа и
случаи на събиране и изваждане (по преценка
на учителя)
Същинската работа по темата започва със
сравняване на две съвкупности от предмети,
предложени на първата илюстрация в учебника. Чрез броене учениците установяват колко са
метличките и колко са снежните човеци. Сравняват ги и записват техния брой в квадратчетата. Изказва се 7 < 8 и 8 > 7.
Учителят може да използва метода демонстрация и да постави на магнитната дъска две
групи от по 9 предмета. Установява се взаимно
еднозначно съответствие (без да се използва
броене) между количествата и се използва словосъчетанието „...толкова, колкото...“ Аналогично се
работи и при втората илюстрация и се установява
съответствие между двете съвкупности. Учениците свързват всеки един елемент от първата съвкупност с елемент от втората. Учителят посочва, че
общото свойство на разглежданите групи от предмети в математиката се нарича числото 9.
Реализира се процесът броене при всяка една
от по-горе разгледаните групи (снежни човеци,
метлички) или сметалото, като се подчертава, че
след числото 8 изказваме числото 9.
Преброяват се точките върху плочката, показват се 9 пръстчета с ръцете.
При следващата задача се свързват с числото 9
количеството от предмети, чиито брой е толкова,
колкото е нововъведеното число. Учениците ги
оцветяват.
На следващата картина се открива цифрата на
числото 9: на двата часовника, на постера, написани от момиченцето, и др. и се прерисува от
учениците. Откриват цифра 9 върху предмети
от класната стая.
Дейностите, свързани с начина на писане на
цифрата на числото 9, описани в предходни уроци за запознаване с конкретно число.
Следва задача, при която учениците очертават предмети в група, като техният брой е равен
на числото 9.
Запознаването на учениците с числото 9 е съчетано и с въвеждането на редното му (ординално) значение. Разглежда се илюстрацията, в която скиорите са подредени и се спускат от хълма.

Учениците свързват всеки един скиор към числото, което показва кой по ред е той. Оцветяват
правоъгълничето в цвета на шапката на скиора.
Учениците се учат да сравняват числото 9 с изучените числа. Нагледна опора са триъгълниците
над всяко от числата.
Запознаването на учениците с числото 9 е съчетано и с въвеждането му въз основа на принципа
на образуване на редицата на естествените числа.
Обединява се съвкупност, чиито брой на елементите е предходното число – 8 и едноелементова
съвкупност. Това запознаване е илюстрирано на
последната колона от триъгълничета. Те общо са 9
на брой – 8 сини и 1 червено. Учителят провежда
беседа с учениците.
При следващата задача учениците сравняват
именувани прости числа.
Работата по урочната единица продължава със
задачите от учебната тетрадка.
Урок 33. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ
НА ЧИСЛА ДО 9
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
8 + 1, 9 – 1, 9 – 8,
7 + 2, 9 – 2, 9 – 7.
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на урока
Подредбата на задачите в учебника и учебната
тетрадка дава възможност за сравнително по-висока степен на самостоятелност на учениците при
решаване на всяка една от задачите.
Първата задача създава условия за развитие
умението да манипулират с обекти от дидактичния
материал. Чрез двете илюстрации и сметалата под
тях се подсказват възможности за представяне на
числото 9 чрез две събираеми (като терминът не се
използва). На първата илюстрация общо триъгълниците са 9: 8 бели и 1 жълт, а на втората общо 9:
7 бели и 2 жълти. Учениците работят с индивиду42

ален дидактически материал и подреждат на чиновете си.
Сравняват се числата до 9 при следващата задача и се свързват числата към празните квадрати
така, че записите да са верни.
Използва се всяка от дадените илюстрации, за
да се изкаже задача от събиране, а след това – от
изваждане. Провежда се беседа от учителя, стимулират се децата да описват с думи ситуациите.
Чрез илюстрация на дете с библиотека с книги
се работи върху случаите 8 + 1; 9 – 1; 9 – 8.
За първоначално затвърдяване на тези нови случаи се използват следващите две задачи, в които
учениците записват липсващите знаци или числа
така, че равенствата да са верни.
За изясняване на случаите 7 + 2; 9 – 2; 9 – 7 се
използва илюстрация с два вида новогодишни играчки за елха – от единия вид са 7, а от другия – 2.
Провежда се беседа от учителя. Учениците се
активизират, за да описват ситуациите.
Първоначалното затвърдяване на новите случаи
се извършва чрез решаване на следващите задачи.
В първата задача се попълва липсващият знак
„+“ или „ – “, а във втората – липсващото число,
в третата се събират и изваждат именувани числа.
В последната задача в учебника са дадени 3 верижки.
Чрез задачите в учебната тетрадка продължава затвърдяването на нововъведените случаи.

Актуализирането на знания започва с работа
по задача, в която са дадени различни геометрични фигури – квадрат, триъгълник, окръжност. Учениците ги броят и записват броя им.
Припомнят се знания и за редицата от изучените числа. В дадената редица липсват числа и
учениците ги попълват.
При илюстрацията със сърничките чрез беседа се посочва количеството от нарисувани обекти (сърни), разположени в две условно отделени
съвкупности, и се изказват задачи за събиране.
Учениците записват резултатите самостоятелно. Те трябва да разберат смисъла на действие
събиране. Приета е стратегия случаите 6 + 3 и
9 – 3, 9 – 6 да се изяснят с една илюстрация.
В нея ясно се вижда цялото и определянето на
негова подсъвкупност. Изказват се задачи за изваждане. Прави се проверка на случаите от изваждане чрез събиране.
След работата по илюстрацията се предлагат
задачи, чрез които да се осигури първично затвърдяване на новите знания.
Аналогично се работи върху една илюстрация при изясняване на случаите 5 + 9; 9 – 4; 9 –
5, както и при случаите 9 + 0; 9 – 0; 9 – 9. Работи
се върху усвояване на събиране и изваждане с 0.
Учениците стигат до извода, че когато се прибави 0 към дадено число, се получава същото
число, т.е. то не се променя. При изваждане с 0
учениците стигат до извода, че когато 0 се изважда от дадено число, то не се променя.
Работата по затвърдяване на усвоените знания и умения продължава по задачите в учебната тетрадка.

Урок 34. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ
НА ЧИСЛА ДО 9
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
6 + 3, 9 – 3, 9 – 6,
5 + 4, 9 – 5, 9 – 4,
9 + 0, 9 – 9, 9 – 0.
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока

Урок 35. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ
НА ЧИСЛА ДО 9
Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
6 + 3, 9 – 3, 9 – 6,
5 + 4, 9 – 5, 9 – 4,
9 + 0, 9 – 9, 9 – 0.
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– приложение на новите знания и умения
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– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
При първата задача се разпознават и прочитат буквите, които са образувани от геометрични фигури. За всяка буква се преброяват геометричните фигури и се свързват със съответното
число. От тези букви учениците образуват думи
като: море и др.
Чрез следващите задачи се реализира устно
смятане от учениците – така наречената в практиката игра „Мълчанка“.
Задача за „пирамидките“ може да се реши самостоятелно от учениците.
Задачата с по-висока степен на трудност е
предвидена за екипна работа. Учениците разглеждат илюстрацията – какви плодове и зеленчуци са нарисувани, по колко килограма тежи
всяка група от тях. Съставят се различни варианти на задачи за събиране, като се комбинират
по различен начин плодовете и зеленчуците.
Подсказани са три такива варианта, а останалите
учениците сами ги съставят. Пресмятанията могат да се извършват самостоятелно от учениците.
При последната задача от учебника има две
илюстрации. На първата илюстрация учениците определят колко на брой са сините и жълтите
квадратчета и се сравняват двете количества. На
втората илюстрация учениците определят колко
са червените, колко са зелените кръга и също се
сравняват двете количества.
Работата по темата продължава с решаване
на задачите от учебната тетрадка.

– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализирането на знанията и уменията се
извършва чрез устна работа с познатите числа
и случаи на събиране и изваждане (по преценка на учителя).
Същинската работа по темата започва със
сравняване на две съвкупности от предмети,
предложени на първата илюстрация в учебника. Чрез броене учениците установяват колко
са шоколадовите десерти и колко са коледните чорапчета. Сравняват ги и записват техния
брой в квадратчетата. Изказва се 8 < 9 и 9 > 8.
Учителят може да използва метода демонстрация и да постави на магнитната дъска
две групи от по десет предмета. Установяват
се взаимно еднозначни съответствия (без да
се използва броене) между количествата и се
използва словосъчетанието „…толкова, колкото...“. аналогично се работи и при втората
илюстрация и се установява съответствието
между двете съвкупности. Учениците свързват
всеки един елемент от първата съвкупност с
елемент от втората съвкупност. Учителят посочва, че общото свойство на разглежданите
групи от предмети в математиката се нарича
число десет. Работи се за разбиране на количественото (кардинално) значение на числото
десет на теоретико-множествената основа (без
да се използват съответната терминология и
символика).
Реализира се процесът броене при всяка
една от по-горе разгледаните групи (шоколадови десерти, коледни чорапчета, играчки за
елха) или сметалото, като се подчертава, че
след числото 9 изказваме числото 10. Броят
се точките върху плочката, показват се десетте пръстчета на ръцете. Открива се начинът за
записване на числото десет – използват се две
цифри: 1 и 0.

Урок 36. ЧИСЛО ДЕСЕТ. ЗАПИСВАНЕ НА
ЧИСЛОТО С ЦИФРИ 10
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
Число десет. Записване с цифри 10.
Десети.
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– запознаване с новите знания
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Урок 37. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛА ДО 10

При следващата задача количеството предмети, чиито брой е толкова, колкото е нововъведеното число, се свързва с числото 10. Учениците оцветяват тези групи.
Записването на 10 се открива на двата часовника, на постера надясно от момиченцето,
върху банкнотата от 10 лв., монетата от 10 ст.
Прерисува се от учениците.
Преминава се към дейности, свързани с писане на цифрите на нововъведеното число.
Стремежът е учениците да се съобразяват с
дадения образец в началото на реда. Обемът на
работата се определя от учителя.
Следва задача, при която учениците очертават предмети в група, като техният брой е равен на числото 10.
Запознаването на учениците с числото 10 е
съчетано и с въвеждането на редното му (ординално) значение. Разглежда се илюстрацията, в
която играчките за елхата са подредени на гирлянд. Учениците свързват всяка една от играчките към числото, което показва коя по ред е тя.
Оцветяват квадратчето в цвета на играчката.
Учениците се учат да сравняват числото 10 с
изучените числа. Нагледна опора са топчетата
от сметалото.
Запознаването на учениците с числото 10
е съчетано и с въвеждането му въз основа на
принципа на образуване на редица на естествените числа. Обединява се съвкупност, чийто
брой на елементи е предходното число – 9 и
едноелементна съвкупност. Това запознаване
е илюстрирано на последния ред с топчета от
сметало. Те общо са 10 на брой – 9 оранжеви
и 1 зелено. Учителят провежда беседа с учениците. При следващата задача учениците сравняват числата.
Работата по темата продължава с решаване
на задачите от учебната тетрадка.

Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
9 + 1, 10 – 1, 10 – 9,
8 + 2, 10 – 2, 10 – 8.
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Първата задача от учебника актуализира необходими знания и съдейства за развитие на
комбинаторното мислене на учениците. Чрез
двете илюстрации и сметалата под тях първокласниците се насочват към работа с фигури от
индивидуалния дидактичен материал. В задачата в учебника се представят съвкупност от
10 кръгчета чрез две групи – бели кръгчета и
жълти кръгчета. Записват се съответните количества.
При следващата задача сравняват числата до
10. Свързват изучените числа от записаната редица с празното квадратче така, че записаното
да е вярно.
Върху всяка една от следващите илюстрации се беседва. Изказват се задачи от събиране
и изваждане. Децата се стимулират да описват
с думи ситуациите въз основа на записите до
тях.
След работата по илюстрацията се предлагат няколко израза или равенства, чрез които
да се осигури първоначално затвърдяване на
новите знания.
Последната задача е онагледена с кантари,
върху които са поставени плодове и зеленчуци. Записани са равенства с именувани прости
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числа. Учениците трябва да запишат липсващото събираемо.
Работата по затвърдяване на знанията продължава със задачите в учебната тетрадка. В
учебната тетрадка присъстват и задачи за пресмятане на сбор на три събираеми.

лики, когато единият от компонентите е числото
0. Начинът на работа в предходните уроци дава
основание на учителя да включва активно първокласниците при пресмятане на новите случаи.
Илюстративният материал е много добре структуриран и учениците самостоятелно могат да
изказват задачи за събиране и изваждане.
Следват задачи за първично затвърдяване на
изучения материал.
При следващата задача от учебника по картинката учениците съставят и решават различни
задачи за покупка на предмети с посочени цени.
Момчето има 10 лв. Ако си купи различни стоки, колко лева ще му останат.
Последната задача съдейства за развитие на
комбинаторното мислене на учениците, които
работят в екипи. Използват се монетите и банкнотите от приложението.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за затвърдяване на новите знания. Даден е „Танграм“
от приложението. От него са образувани фигурите коте, мост. Развиват се конструктивното
мислене и въображението на учениците.

Урок 38. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛАТА ДО 10
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
7 + 3, 10 – 3,10 – 7,
6 + 4, 10 – 6, 10 – 4,
5 + 5, 10 – 5,
10 + 0, 10 – 10, 10 – 0.
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
В тази урочна единица работата започва със
задача, в която съвкупност от 10 фигурки е представена чрез две групи. Например: 10 геометрични фигурки – 8 сини квадратчета и 2 жълти
кръга и т.н. Учениците попълват броя им.
Насочва се вниманието към илюстрацията, по
която се съставят задача за събиране и двете обратни – за изваждане. Работи се по илюстрацията, беседва се, децата описват с думи. Изказват се
задачите за новите случаи – 7 + 3; 10 – 3; 10 – 7.
Новите случаи 6 + 4; 10 – 4; 10 – 6 се изясняват чрез работа върху следващата илюстрация
в учебника. Провежда се беседа. Разяснява се.
Изказват се задачи.
Чрез следващата илюстрация се изясняват
новите случаи 5 + 5; 10 – 5. Използват се двете
ръце, с всяка с по 5 пръста. Изказват се задачи и
се решават.
В тази методическа единица следващата дейност е свързана с пресмятането на сборове и раз-

Урок 39. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛАТА ДО 10
Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
7 + 3, 10 – 3,10 – 7,
6 + 4, 10 – 6, 10 – 4,
5 + 5,10 – 5,
10 + 0, 10 – 10, 10 – 0.
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– приложение на новите знания и умения
– затвърдяване и обобщение (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Чрез тази тема се систематизират знания и
умения за действията събиране и изваждане с
числата до 10.
При първата задача се открива броят на геометричните фигури, от които е образувана всяка
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Методически указания за реализиране на урока
Освен посочените вече тези за присъствие на задачи за количественото и редното значение на числата, има и ситуации, при които децата достигат до
елементарни обобщения, свързани с разбирането
на числото като резултат от измерване при избрана мерна единица „крачка“ на дете или „педя“ на
дете. Чрез задача 4. се насочва вниманието на учениците към необходимостта от мярка за измерване
на дължини. Подчертава се, че както „крачката“,
така и „педята“ са условни мерки и са различни за
различните хора.
До този момент, когато ситуацията в даден урок
е позволявала, учителят е насочвал децата към такава дейност.
В една от задачите учениците трябва да разграничат цифри от букви, да ги свържат и оцветят.
Присъстват задачи, чрез които се работи върху
величините маса и стойност.
Представена е ситуация на щанд с детски стоки. Дадени са 10 лв. Учениците избират какво
биха могли да купят и колко лева ще им останат
след покупката. Съставят и решават задачи от
покупко-продажба.
Тук се систематизират знания за понятията
цифра, редица на изучените числа.
Първата задача от учебната тетрадка е подчинена на записване на редицата от изучени числа,
но като се започва от най-голямото.
Сравняват се именувани прости числа.
Изказва се задача върху илюстрацията с
мравките, които бутат различен брой зрънца, и
върху илюстрацията на децата, които са подредили различен брой кубчета.

една от буквите, и се свързва към съотватната
весела цифра на число. Съставят се думи: луна,
лупа, тупа и др. Осъществява се междупредметна връзка с изучавания материал по български
език и литература.
При следващата задача сборовете и разликите, затисани върху подаръците, се пресмятат и
свързват към числото, написано върху чувалите.
Присъстващите задачи – ракетата на числото
10, оценката на сравняванията, таблицата за събиране, пирамидките представляват разнообразни ситуации за затвърдяване на знанията.
При илюстрациите в края на урока учениците
преценяват колко групи от по колко мравки има
и колко мравки са се скрили под листото. Провеждат се беседи. Разглеждат се и ръцете, които
държат монети. Знае се колко общо стотинки има
в двете ръце, колко има в дясната и се разсъждава
колко стотинки има в свитата лява ръка.
Работата по затвърдяване на знанията продължава със задачите от учебната тетрадка.
С една от задачите се осъществява междупредметна връзка с български език и литература.
В дадената таблица учениците съставят срички
от дадените букви и ги записват. Дава се възможност за пропедевтична работа с понятията
редица, колона, брой срички, които могат да се
образуват.
Дадени са и задачи, свързани с величината
маса и величината стойност (пари), както и мерните единици лев и килограм. Организацията на
работата е екипна.
Урок 40. ЧИСЛАТА ДО 10

Урок 41. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛАТА ДО 10

Вид на урока: обобщение
Опорни знания и умения/думи и изрази
Числата: едно, две, три,...,десет;
Цифрите: 0, 1, 2, 3, 4,....,8, 9
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– систематизиране и обобщаване на знания и
умения
– частично обобщение (чрез подходящи за
обучаваните ученици дейности, похвати и
игрови елементи).

Вид на урока: обобщение
Опорни знания и умения/думи и изрази
Числата до 10; събиране, изваждане
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– обобщаване на знания и умения
– обобщение (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови
елементи).
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Методически указания за реализиране на
урока
Чрез представените задачи се затвърдяват и
задълбочават знанията за действията събиране
и изваждане.
Задачите са разнообразни. В първата учениците трябва да напишат липсващия знак „+“ или
„–“. В следващата задача са дадени верижки.
Организацията на работа се определя от учителя. В следващата задача се откриват числовите
изрази, които могат да бъдат поместени в камиона на числото 10. Контролът е по преценка на
учителя. Включена е задача за пропедевтична
работа с понятията редица, колона, брой срички, които могат да се образуват.
Дадени са две занимателни рамки. Учениците ги пресмятат.
В последната задача се пресмята сборът от
броя на различните геометрични фигури.
Работата по обобщаване и систематизиране
на знанията продължава с решаване на задачите
от учебната тетрадка.

трация, отразяваща кът от зоологическа градина, зоопарк. Учениците посочват видовете животни върху илюстрацията, групите, в които са
обособени, количеството на животните във всяка група.
Моделите под илюстрациите подпомагат
първокласниците да поставят конкретни въпроси и да намерят начина, по който могат да пресметнат търсения резултат. Могат устно да се
съставят задачи, свързани както със смисъла на
действие събиране и изваждане, така и за сравняване на две числа.
Организацията на работа се преценява от
учителя. Коментират се съставените задачи и се
решават от учениците.
Урок 43. ПРОВЕРИ МОЖЕШ ЛИ
САМОСТОЯТЕЛНО ДА РЕШИШ
ЗАДАЧИТЕ
Вид на урока: диагностика – междинна
Опорни знания и умения/думи и изрази
Числата до 10; събиране, изваждане
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– самостоятелно решаване на задачи след
инструкция на учителя
– преценка за работата на учениците (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Учениците се ориентират при всяка от задачите и по възможност и преценка на учителя, се
оставят да работят самостоятелно.
В учебната тетрадка са съставени задачи в
две групи, чрез които да е възможно да се установи степента на овладените знания и умения за
изучените числа и някои мерни единици.

Урок 42. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛАТА ДО 10
Вид на урока: обобщение
Опорни знания и умения/думи и изрази
Числата до 10; събиране, изваждане
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– обобщаване на знания и умения
– обобщение (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови
елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Същността на този урок е учениците да извлекат математическа информация от илюстрацията и да съставят, решат задачи с действията
събиране и изваждане. Работи се върху илюс-
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ЧИСЛАТА ОТ 11 ДО 20
Урок 44. ДЕСЕТИЦА

Урок 45. ЧИСЛАТА 11, 12, 13, ...., 19, 20

Вид на урока: нови знания

Вид на урока: нови знания

Опорни знания и умения/думи и изрази
Десетица, единици,
10 ед. = 1 дес.
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и мотивиране за учебна работа (чрез работа върху конкретни количества и записването им);
– запознаване с новите знания (чрез нагледните пособия: пръчици и сметало);
– подходящи за обучаваните ученици дейности и похвати.
Методически указания за реализиране на
урока
Чрез устна работа по преценка на учителя
се преговарят изучените числа до 10. Акцентът
при задача 1 е количественото значение на числата до 10 и записването им с цифри.
Разглеждат се ситуации, в които се употребяват термините единица, единици, петица, петици. Така естествено се достига до понятието
десетица, което е основно за тази тема (зад. 1
и зад. 2).
Чрез работа с пръчици се установява зависимостта „десет единици са равни на една десетица“ и обратно – „една десетица е равна на десет
единици“ (зад. 3). Подобна дейност се осъществява и на класното сметало. На учениците могат да се предложат ситуации за работа с реални
обекти, при които да достигат до елементарни
обобщения. Част от следващите задачи в учебника са подчинени именно на тази идея.
Работата с модели на монети и банкноти (зад. 5)
може да се надгради чрез използване на индивидуалния дидактичен материал.
Останалите задачи от учебника и учебната
тетрадка съдействат за затвърдяване на знанията за десетица. Целенасочено се работи с понятията единици, десетица.

Опорни знания и умения/думи и изрази
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
и мотивиране за учебна работа (чрез понятията „единица“, „десетица“, „цифра“,
„число“)
– запознаване с новите знания (чрез работа
в специална таблица)
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности и похвати).
Методически указания за реализиране на
урока
Числата от 11 до 20 е предвидено да се въведат в един учебен час (тема № 45). Учениците
си припомнят изучените до този момент числа
чрез подбрани от учителя похвати и идеите, заложени в зад. 1. Актуализират се знанията за използваните цифри (зад. 2).
С новите знания учениците се запознават
чрез организирана беседа и записване в таблица. Учителят пояснява чрез активното включване на децата съдържанието на колоните и организира по-нататъшната дейност по редовете на
таблицата (зад. 3).
Акцентът е върху броя на пръчиците и начина, по който са групирани – десетица и единици; отразяването на тези количества с познатите
знаци. Работата върху наименованията на числата изисква такова произнасяне, което подпомага осмислянето и запомнянето им (шест-надесет и т.н.).
В учебната тетрадка се използват нагледните
средства – сметало, банкноти, пръчици. Затвърдяват се знанията за наименования на числата.
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Урок 46. ЕДНОЦИФРЕНИ И
ДВУЦИФРЕНИ ЧИСЛА. СРАВНЯВАНЕ

8 и 16, 17, 18. Откриват приликите и разликите
в двете групи. Така естествено се стига до понятията едноцифрено и двуцифрено число.
Чрез останалите задачи се затвърдяват тези
нови за децата понятия.

Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
Едноцифрено число, двуцифрено число;
по-голямо, по-малко, равно.
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа (чрез припомняне на количества и записването им с
цифри);
– запознаване с новите знания (чрез използване на аналогия);
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
При първата задача учениците броят оцветените фигури и записват числото за съответното
количество.
Основното, което първокласниците трябва да
разберат в този урок, е, че сравняването на числата от 11 до 20 е въз основа на знанията им за
сравняването на числата до 10 (зад. 2).
В този урок се въвежда таблица, в която са
записани ред на десетици, ред на единици.
Когато се решават задачите за сравняване на
числата, необходимо е учениците да направят
пренос на знанията си за числата до 10 (4 < 7;
14 < 17). След като установят дадена релация,
например „числото 14 е по-малко от числото
17“, се насочват към изказването на обратната
– „числото 17 е по-голямо от числото 14“. Така
се продължава работата, свързана с тези основни релации между числата, заложена още в предходна група от уроци, тяхната двупосочност на
употреба (зад. 2).
Учениците се насочват към сравняване на едноцифрени числа и преноса на това знание при
двуцифрените числа (зад. 3). Това спомага за осмисляне на принципа за образуване на редицата
от изучаваните естествени числа (зад. 4).
След работата по зад. 4 първокласниците могат да наблюдават тройка числа, например 6, 7,

Урок 47. ОТСЕЧКА
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
Отсечка. Чертожна линия. Чертане
(пречертаване) на отсечка
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
и мотивиране за учебна работа (редица н
изучени числа)
– запознаване с новите знания (чрез игров
вариант – момиченца ТОЧИЦИ)
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Чрез подходяща устна работа се припомнят
изучените числа. Това се надгражда чрез идеите, заложени в зад. 1.
Учителят може да демонстрира изучени до този
момент геометрични фигури и да даде възможност
учениците да назоват наименованията им.
За формиране у учениците на правилна представа за понятието отсечка се използва илюстрация (зад. 2), върху която те откриват линии
– права и крива. Дават се пояснения, че върху
едната права линия моливчетата поставят две
точки. Тази част от правата линия, която е между двете „точици“, се нарича отсечка.
Следващата дейност е свързана с разпознаването на отсечката в съвкупност от геометрични
фигури (зад. 3).
При зад. 4 се показва линийката като чертожен инструмент, необходим за чертането на
отсечка. Първоначално се обяснява начинът, по
който се поставя тя върху чертожното поле, и
начинът, по който се „движи“ моливът.
Учениците се подпомагат при дейността
пречертаване на отсечки. Посочват се точките,
които са краища на отсечките.
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При задача 5. се насочва вниманието на учениците към необходимостта от разпознаването
на отсечките.
Част от задачите от учебната тетрадка са подчинени също на понятието отсечка. В съвкупност от фигури разпознават отсечката и кръга.
Учениците пречертават отсечките при написаните думи. Ако е възможно, прочитат ги.

предметите, които ще измерват.
При последната задача измерват различно
оцветени отсечки и пресмятат познати случаи
на събиране и изваждане.
Тези знания и умения се затвърдяват чрез задачите в учебната тетрадка.
Урок 49. ЧИСЛАТА ДО 20. ОТСЕЧКА.
САНТИМЕТЪР

Урок 48. САНТИМЕТЪР (см)

Вид на урока: затвърдяване

Вид на урока: нови знания

Опорни знания и умения/думи и изрази
Числата 0, 1, 2, ..., 9, 10, 11, ..., 20. Отсечка.
Сантиметър. Дължина на отсечка
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщение на знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на урока
Актуализирането може да се осъществи чрез
различна устна работа или дейности, свързани с
изучените числа (броене в прав или обратен ред,
сравняване и др.).
При задача 1 се затвърдяват знания за количественото значение на числата.
Припомнят се понятията „едноцифрени“, „двуцифрени“ числа, сравняването им – при задача 2 и
задача 3.
Задачи 4 и 5 съдействат за усъвършенстване
на уменията на учениците за измерване и чертане на отсечки. Предварително се провежда беседа, чрез която се припомнят основните стъпки –
как се поставя линията, как се отчита дължината и
т.н.
При задача 6 се припомнят понятията „лев“,
„стотинка“, „килограм“ и учениците пресмятат изрази с тези мерни единици. Учителят може да насочи към работа в екипи с помощта на индивидуалния дидактичен материал – банкноти и монети.
Тези знания и умения се затвърдяват чрез задачите в учебната тетрадка.

Опорни знания и умения/думи и изрази
Дължина на отсечка. Сантиметър
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа (разпознават
и пречертават отсечки)
– запознаване с новите знания (чрез подходящи нагледни средства – включително и
индивидуални)
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се знания и умения за пречертаване на отсечка при посочени нейни краища
(зад. 2).
Учителят може да припомни някои условни
мерки за измерване на дължина, познати от предучилищната подготовка. Подчертава се необходимостта от единна мярка за измерване на отсечки, защото, ако се използват различни мерки
(крачка, педя и др.), за една и съща дължина ще
се получат различни числа, показващи броя на
избраната мярка. Учениците възприемат сантиметъра като отсечка с точно определена дължина. Откриват върху чертожната линия отсечки с
дължина 1 см (зад. 3).
Формират се умения за измерване на дължини
на отсечки с тази мярка. Специално внимание се
отделя на нулата върху чертожната линия (зад. 4).
Насочват се към измерване на дължини на
предмети от заобикалящата ги действителност.
Подпомагат се при поставянето на линията до
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Урок 50. ЧИСЛАТА ДО 20

пи числа от нея, едните от които са едноцифрени,
а другите – двуцифрени (зад. 2).
Припомнят се знания, свързани със сравняването на числата, но чрез пресмятане и сравняване
на изрази с изучените мерни единици (зад. 3)
При задача 4 учениците се насочват да разгледат всяка една от илюстрациите, да открият броя
на фигурите до момчето, до момичето, да открият
с колко се различават, да запишат числото и да изкажат мисли въз основа на тази дейност:
„Кубчетата на момчето са 10. Кубчетата на момичето са 6. Кубчетата на момчето са с 4 повече от
тези на момичето.“
По подобен начин се отработва и илюстрацията с топките.
Задача 5 затвърдява знания и умения за:
– представяне на числото 10 като сбор от други
две числа;
– за извършване на действие изваждане до 10;
– за връзката между събиране и изваждане.
Връзката между математиката и български език
и литература се осъществява чрез зад. 6.
Тези знания и умения се затвърдяват чрез задачите в учебната тетрадка.

Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
Числата 0, 1, 2, ..., 9, 10, 11, ..., 20. Едноцифрени числа. Двуцифрени числа.
Събиране. Изваждане. Лев. Стотинка. Килограм
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения и
мотивиране за работа (за изучените числа, за
сравняването им и др.)
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на урока
Чрез задачите в тази разработка се цели да се
систематизират и обобщят знанията и уменията,
свързани с числата до 20 – откриват конкретно
количество и оцветяват съответния брой фигури
(зад. 1).
Работи се върху редицата от изучените числа.
Вниманието на учениците се насочва към две гру-

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 20
БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ
Урок 51. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛАТА ДО 20 БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ
(10 + 5, 15 – 5, 15 – 10)

подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Изучаването на действията събиране и изваждане без преминаване на десетицата започва
от тема № 51. Актуализират се знания за числата от 11 до 20 като сбор от десетица и единици
(задачи 1 и 2).
Случаите от вида 10 + 5; 15 – 5; 15 – 10 се изясняват въз основа на илюстрация със снопче от
пръчици и отделни пръчици, сметала (зад. 3, 4).
Необходимо е да се проведе беседа върху всеки
от случаите както при зад. 3, така и при зад. 4 и
след това да се записва. Може децата да работят
и с индивидуалните си сметала.
Частичното затвърдяване е чрез илюстрации,

Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
10 + 5, 15 – 5, 15 – 10. Лев. Стотинка.
Килограм
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа (чрез знания
представяне на числата като десетица и
единици);
– запознаване с новите знания (чрез нагледни средства – пръчици, сметало);
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
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отразяващи реални жизнени ситуации – килограми, банкноти от 10 лв., 5 лв., 2 лв., стотинки, цени на стоки 15 лв., 10 лв., 5 лв. Тези нови
знания се затвърдяват чрез подобни на горните
изрази, основаващи се на връзката между събиране и изваждане (зад. 5).
При решаването на зад. 6 учениците се подпомагат при изказването на задачи. Използва се
илюстрацията – играчки, цени на всяка от тях,
пари, с които разполага детето.
Тези знания и умения се затвърдяват чрез задачите в учебната тетрадка

Попълването на таблицата трябва да подпомогне разбирането на новите термини (зад. 5).
Илюстрациите при зад. 6 са основа, на която
да се изказват задачи, да се записват и пресмятат
сборове или разлики.
Тези знания и умения се затвърдяват чрез задачите в учебната тетрадка
Урок 53. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛАТА ДО 20 БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ
(13 + 5; 18 – 5; 18 – 13)
Вид на урока: нови знания

Урок 52. СЪБИРАЕМО. СБОР

Опорни знания и умения/думи и изрази
13 + 5; 18 – 5; 18 – 13
Събираемо. Сбор. Отсечка. Сантиметър.
Лев. Стотинка
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа (чрез знания
за изучените числа и записването им, знания за изучени случаи на събиране и изваждане и връзката между тях)
– запознаване с новите знания (чрез нагледни средства – пръчици и сметало)
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
съобразени с обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Задача 1 актуализира знания за количественото значение за числата и спецификата при използването на цифрите. Зад. 2 подготвя учениците за откриване на връзката между събиране
и изваждане до 10 и новите случаи, с които ще
се запознаят в следващата задача.
При изясняване на случаите от вида 13 + 5;
18 – 5; 18 – 13 (прибавяне или изваждане на
едноцифрено число към (от) двуцифрено без
преминаване и изваждане на двуцифрено от
двуцифрено число) в тема № 53 се работи върху
всяка от илюстрациите (зад. 4).
Подробно се анализират прибавянето на пръчици към числото 13 (представено като една де-

Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
Събираемо. Сбор
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа (чрез редици
от изучени числа, пресмятане на познати
сборове);
– запознаване с новите знания (чрез подходящо онагледяване);
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
съобразени с обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Чрез задачи 1 и 2 се затвърдяват знанията и
уменията от предходните часове – включено е
броене по единици, по двойки, събиране и изваждане до 10.
Новите знания са свързани с термините събираемо, сбор. Начинът, по който е направено
това, цели да подпомогне разбирането, че сбор
е както 10 + 4, така и числото 14 в равенството
10 + 4 = 14 (зад. 3). Тези знания се затвърдяват
чрез работа чрез свързване, пресмятане на сборове и разлики, откриване на връзката между тях.
При работа върху зад. 4 е добре да се назоват
компонентите и резултатът при действие събиране – т.е. да се използва нововъведената терминология.
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сетица и три единици), начинът на записване и
начинът на пресмятане. Подчертава се възможността за пренос на знания и умения за събиране и изваждане на числата до 10. Използван
е похват за условно „закриване“, а след това за
„откриване“ на десетицата на числото 13. Подобен е и начинът за работа при случая 18 – 5.
Задачите за затвърдяване са така подбрани, че
децата да осмислят и прилагат в по-нататъшната си работа тази аналогия.
При изясняване на начина за изваждане от
вида 18 – 13 в темата са онагледени и двата
възможни варианта за разсъждения. При всеки
един от тях учителят насочва първокласниците
за анализиране на всяка стъпка. В първия случай числото 13 се изважда, като от 18 първо се
изважда десетицата, а след това – единиците.
Във втория случай от числото 18 първо се изваждат единиците, а след това – десетицата.
В учебника и учебните тетрадки започва системното присъствие на ситуации, въз основа на
които да се изказват задачи. Необходимо е учениците да се подпомагат при възприемането на
информацията, при съставянето на съответния
математически модел. Стремежът е да се избегне „механичният“ запис на сбор или разлика, а
да се осмисли пътят, по който се стига до решаването на задачата.

– обобщаване на знания и умения (чрез съобразени с обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Чрез устна работа се актуализират знания за
числата и за изучените случаи на събиране и изваждане.
Учениците се насочват към работа за сравняване на сборове и разлики по пътя на скиора на
ски писта. Дейността е възможно да продължи
чрез „доизграждането“ на „къщата“ на числото
16 (зад. 1).
Сравняването на сбор с число, сбор със сбор,
разлика с разлика е заложен и в зад. 2. При нея е
възможно да се заложи диференциация на дейността на учениците.
Преди да започне чертането в квадратната
мрежа (зад. 3) е необходими да се коментира,
беседва с учениците „какво говорят стрелките“
и числата до тях в условието на задачата.
Работата по задача 4 е насочена към разпознаване на познати геометрични фигури, преброяването им, съставяне на задачи за някои от тях,
оцветяване.
Знанията и уменията за изучените числа и
действия с тях се затвърдяват чрез задачите в
учебната тетрадка.
Урок 55. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛА ДО 20 БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ ОТ
ВИДА 15 + 5, 20 – 5, 20 – 15

Урок 54. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛА ДО 20 БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ
(10 + 5, 15 – 5, 15 – 10);
(13 + 5, 18 – 5, 18 – 13)

Вид на урока: нови знания

Вид на урока: затвърдяване

Опорни знания и умения/думи и изрази
15 + 5, 20 – 5,
20 – 15.
Събираемо. Сбор. Лев. Стотинка
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
съобразени с обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).

Опорни знания и умения/думи и изрази
10 + 5, 15 – 5, 15 – 10
13 + 5, 18 – 5, 18 –13
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа (представяне на
изучените двуцифрени числата като сбор
от десетица и единици)
– прилагане на придобитите знания и умения
(при задачи със занимателни елементи)
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Методически указания за реализиране на
урока
Необходимо е учебният час да започне с представяне на числото 10 като сбор от две събираеми
(зад. 1), на числото 20 като сбор от две десетици.
Устно могат да се представят числата от 11 до 19 –
като сбор от десетица и единици.
Прибавянето на едноцифрено число към двуцифрено със сбор 20, изваждането на едноцифрено
и двуцифрено число от числото 20 са случаи, които
се онагледяват по оригинален начин. Рационалният
вариант за математизиране на начина за прибавяне
на единиците или начина за изваждане на единици
от числото 20 облекчава обясненията на учителя
(зад. 2).
Необходимите знания за запознаване със случая на изваждане (20 – 15) се прави въз основа на
връзката между събиране и изваждане (зад. 2 и зад.
3). Учениците откриват проблем в това, че могат да
кажат кое число е разлика на числата 20 и 15 (въз
основа на връзката между събиране и изваждане),
но не са запознати с начина на пресмятане на тази
разлика. Така се стига до обясненията въз основа на
знанията за представянето на числото 20 като сбор
от десетици и числото 15 като десетица и единици.
Тези знания частично се затвърдяват със зад. 4
и зад. 5. При задача 4 учениците се насочват да
открият общото между отделните пресмятания в
колоните и да се направи изводът за значението на
знанията за събиране и изваждане до 10 за новите
случаи.
Знанията и уменията за изучените числа,
действия с тях, за геометричните фигури се затвърдяват чрез задачите в учебната тетрадка.

– обобщаване на знания и умения (чрез съобразени с обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Затвърдяването на знания и усъвършенстването на умения за събиране и изваждане на
числата до 20 без преминаване на десетицата се
осъществяват чрез:
– работа върху редицата от числа от 10 до 20
и представянето на числата като сбор от десетица и единици (зад. 1);
– намирането на сбор на три числа въз основа
на нагледни опори (зад. 2) и без нагледни опори
(зад. 2). Ако е необходимо, се използва индивидуално сметало;
– откриване на пропуснати знаци за събиране
и изваждане (зад. 3);
– пресмятане, свързване, оцветяване (зад. 4);
– измерване на дължини на отсечки чрез сантиметър и пресмятане на сбор на три събираеми
(зад. 5);
– реализиране на идея за „изравняване“ на
везни чрез откриване на пропуснато число.
Работата с подобни задачи продължава и в
тетрадките (по преценка на учителя).
Вниманието на учениците се насочва към
връзката между двете действия.
В занимателна форма учениците пресмятат
сборове и разлики, сбор на три числа.
Урок 57. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ
(обикновени текстови задачи, свързани
със смисъла на действията събиране и
изваждане)

Урок 56. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛА ДО 20 БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ

Вид на урока: нови знания

Вид на урока: затвърдяване

Опорни знания и умения/думи и изрази
Текстова задача. Условие, числови данни,
въпрос
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа (чрез подходящо онагледяване)
– запознаване с новите знания (открояване
на елементите на текстовата задача – условие, числови данни, въпрос)

Опорни знания и умения/думи и изрази
10 + 5, 15 – 5, 15 – 10
13 + 5, 18 – 5, 18 – 13
15 + 5, 20 – 5, 20 – 15. Сантиметър
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
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Урок 58. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛА ДО 20 БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ

– частично затвърдяване и обобщение (чрез
съобразени с обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се знания и умения за устно решаване на текстова задача с едно пресмятане от
събиране и изваждане. Използват се онагледявания, съответстващи на идеята за „смисъла“ на
събирането и изваждането (зад. 1).
Вниманието на учениците при задача 2 се насочва първо към подточка а).
Чрез беседа се назовават имената на децата
и парите, които имат. След това се чете текстът
последователно, като учителят беседва с учениците и се посочват основните моменти при
решаването на такива задачи, които наричаме
„текстови“. На всеки един от етапите се отделя
специално внимание, попълват се липсващите
числа, начина за именуване на получения резултат и начина, по който се записва отговора.
След това аналогично се постъпва и отработва при зад. 2б).
Чрез този начин на работа учениците се докосват до основните четири етапа в решаването
на текстова задача (по Д. Пойя. Как се решава
задача):
– възприемането на информацията за основните обекти и техните количествени стойности –
известни или неизвестни (знаем, търсим, ако е
необходимо – помагаме си);
– математизиране на ситуацията, за да се отговори на въпроса (записваме);
– работа в модела (пресмятаме);
– поглед назад (отговаряме).
При задача 3 се затвърдяват тези нови знания.
Отново се подчертават етапите, през които се преминава при решаването на текстовите задачи.
Тези знания и умения се затвърдяват чрез задачите в учебната тетрадка.

Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
Събиране, изваждане, текстова задача
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа (чрез задачи със
занимателен елемент)
– прилагане на придобитите знания и умения (решаване на текстови задачи, свързани със смисъла на събирането и изваждането)
– обобщаване знания и умения (чрез съобразени с обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Занимателният елемент при задача 1 позволява да се актуализират знания и умения за изучените случаи на събиране и изваждане.
Затвърдяването на знанията и уменията за решаване на текстови задачи, свързани със смисъла на действията събиране и изваждане, се осъществява чрез задачи 2 и 3. Децата се запознават
с всяка от задачите чрез прочит от добър четец
(тъй като все още не са ограмотени). След ограмотяването им е препоръчително, първо, да има
самостоятелен тих прочит от всяко дете, а след
това – прочит от добър четец.
Работи се последователно с всяка от подточ
ките при задача 2 и 3. Чрез беседа се посочват
всеки от етапите, през които се преминава при
решаването им.
Задача 4 осигурява възможност за изказване
на различни задачи и решаването им (възможно
е и устно).
Тези знания и умения се затвърдяват чрез задачите в учебната тетрадка.
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Урок 59. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛА ДО 20 БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ

Урок 60. ПРАВОЪГЪЛНИК
Вид на урока: нови знания

Вид на урока: затвърдяване

Опорни знания и умения/думи и изрази
Правоъгълник. Страна, връх
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
В тази тема се въвежда понятието правоъгълник.
Актуализират се знания и умения за разпознаване на триъгълник, кръг, квадрат; за измерване на отсечка.
В учебната програма е заложено само „разпознаване“ на правоъгълника спрямо останалите,
познати за първокласниците, геометрични фигури. Не се предвижда работа за разбиране и осмисляне на родово-видовите отношения между
правоъгълника и квадрата. Тази насока се спазва
до края на учебника. Акцентът е само разпознаване на правоъгълника.
След въвеждането на понятието правоъгълник
на учениците се създават условия да наблюдават
предмети с правоъгълна форма, модели и чертежи на правоъгълници. Несъществените признаци
на правоъгълника (цвят, разположение в равнината, съотношение между страните му, материалът, от който са направени фигурите) варират, за
да могат да се откроят съществените.
Запознават се с елементите на правоъгълника
– страни и върхове. Измерват дължините на страните на правоъгълника и допълват равенствата за
тях. Правят се посочените в учебника изводи.
Аналогично и за триъгълника и квадрата (задачи 3 и 4).
Последната задача изисква откриване на
предмети в заобикалящата среда с форма на
правоъгълник.

Опорни знания и умения/думи и изрази
10 + 5, 15 – 5, 15 – 10
13 + 5, 18 – 5, 18 – 13
15 + 5, 20 – 5, 20 – 15. Сантиметър.
Текстова задача
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Занимателният елемент при задача 1 (учениците трябва да помогнат на децата да открият с
какво ще се пързалят) позволява да се актуализират знания и умения за изучените случаи на
събиране и изваждане.
Затвърдяването на знанията и уменията за решаване на текстови задачи, свързани със смисъла на действията събиране и изваждане, се осъществява чрез задачи 2 и 3. Децата се запознават
с всяка от задачите чрез прочит от добър четец
(тъй като все още не са ограмотени). След ограмотяването им е препоръчително първо да има
самостоятелен тих прочит от всяко дете, а след
това – прочит от добър четец.
Работи се последователно с всяка от подточките при задача 2 и 3. Чрез беседа се посочват
всеки от етапите, през които се преминава при
решаването им.
Задача 4 осигурява възможност за декодиране и прочит на пожелание за (УСПЕХИ).
Задача 5 изисква сравняване. Възможно е някои от децата да желаят да пресмятат на ум и
това може да се поощри.
Тези знания и умения се затвърдяват чрез задачите в учебната тетрадка.
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Урок 61. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ.
ПРАВОЪГЪЛНИК

ложена в зад. 6 – разпознаване на правоъгълник,
свързване със съответното вагонче и оцветяване
със съответния цвят.
Следващата задача 7 насочва учениците към
разпознаване на правоъгълник в елементарна конфигурация (подточка а) и в сложна конфигурация
(подточка б).

Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
Събиране. Изваждане.Текстова задача.
Правоъгълник. Триъгълник. Квадрат
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения и
мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на урока
Урокът може да започне с устна работа, свързана с изучените числа, случаите на прибавяне към
десетица и изваждане с разлика 10.
Чрез зад. 1 се задвърдяват знания за термините
при действие събиране.
Учениците сами могат да открият какво изисква
зад. 2 и да предложат варианти на работа.
Зад. 3 и зад. 4 затвърдяват знания и умения от
предходния час.
При задача 3 учениците по подходящия за тях
начин се запознават с текста (в зависимост от
степента им на ограмотеност по български език
и литература). Чрез беседа се посочват обектите, за които има количествена информация (За
кого се говори в тази задача? (...за деца от първи клас и деца от втори клас); Знаем ли по колко деца има от тези класове? (....от 1. клас са
6 деца, а от 2. клас са 10 деца); Какво трябва да
намерим? (... общо колко ...) Как да запишем?
(6 + 10); Да пресметнем ... Да отговорим ...
Аналогично се работи и по зад. 4.
Работата при зад. 5 изисква от учениците:
– да назоват обектите (при зад. 5а) (снежни замъци – някои от които са запазени, и други, които
са се разтопили);
– да посочат по колко са от тези видове;
– да поставят въпрос съобразно подпомагането
със запис;
– да отговорят на въпроса чрез пресмятане.
Аналогично се постъпва и при зад. 5б).
Работа с изучените геометрични фигури е за-

Урок 62. ЧЕРТАНЕ НА ПРАВОЪГЪЛНИК И
КВАДРАТ В КВАДРАТНА МРЕЖА
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
Квадратна мрежа, правоъгълник, квадрат
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания и умения
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на урока
Актуалзират се знания и умения за разпознаване на изучени геометрични фигури.
В зад. 1 се поставя акцент върху:
– квадрат със страна 1 см (заради предстоящата
работа в квадратна мрежа);
– разпознаване на правоъгълник в сложна конфигурация чрез подпомагане с шестте различни
цвята на очертанията на тези фигури (подточка б)
и на триъгълник (отново чрез различни цветове
(подточка в). Такива задачи са заложени в следващи уроци в тетрадката или учебника и изискват
предварителна подготовка на учителя.
В зад. 2 а) учениците разпознават фигурите.
Припомнят как се чертае отсечка и това, че страните на начертаните фигури са отсечки. Учителят
може да ги насочи да пречертаят страните на тези
фигури. Така подпомага работата при зад. 2б).
Със зад. 3 се затвърдява умението за измерване
на отсечка. В занимателна форма се решават задачи за събиране на изучени случаи.
При зад. 4 учениците, чертаейки пътя на калинката, чертаят правоъгълник в квадратна мрежа.
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Урок 63.
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА
ДО 20 БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ

тайлите на илюстрацията и след това устно изказване на задачи и решаването им.
Задача 5 е подходяща за екипна работа.

Вид на урока: затвърдяване

Урок 64. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛА ДО 20 БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ

Опорни знания и умения/думи и изрази
Събиране, изваждане
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализирането на знания и умения е насочено към изучаваните числа. Чрез зад. 1 се довършват редици от числа, като при всяка от тях
учениците откриват закономерности:
всяко следващо число е с... по-... от предходното.
Така се подготвят учениците за различни варианти за броене: през 2; през 3; през 4; броене
в обратен ред и др.
При задача 2 е необходимо първо учениците
да разгледат илюстрацията, да посочат обектите, цената им и тогава да се възприеме текстът и
да се пристъпи към решаване на текстова задача. Подточка б) може да е за допълнителна работа за бързоуспяващите и да се провери устно.
Задача 4 изисква отново насочване към де-

Вид на урока: упражнение
Опорни знания и умения/думи и изрази
Събиране, изваждане. Текстови задачи
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се знания за изучените числа
(зад. 1).
Затвърдяват се знания за изучените случаи на
събиране и изваждане (зад. 2 и 3). Пропедевтично се работи върху връзката между действията
събиране и изваждане. След всяка една от тези
задачи учениците могат с помощта на учителя
да достигат до елементарни изводи. Текстовите задачи при зад. 4 са свързани със смисъла на
действието изваждане.
Зад. 5 е за декодиране и реализира връзка между математиката и български език и литература.
Подходящо е децата да се насочат към оценка
на извършените дейности от тях.
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СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА
ДО 20 С ПРЕМИНАВАНЕ
Урок 65. СЪБИРАНЕ НА ЧИСЛА ДО 20 С
ПРЕМИНАВАНЕ: 9 + 2; 9 + 3; 9 + 4

УРОК 66. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ
(обикновени текстови задачи за сравняване
чрез разлика)
СЪБИРАНЕ С ПРЕМИНАВАНЕ

Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
9 + 2; 9 + 3; 9 + 4
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Спецификите на тази група уроци са посочени в началото на тази книга на учителя.
Системата на работа при изясняване на новите знания от тема 65 до тема 84 е такава, че
рационално да се използват старите знания и да
се стига до съответните обобщения.
В тема 65 се актуализират знания за изучените числа (зад. 1), откриват се закономерности
(0, 10, 20; 1, 11; 2, 12, и т.н.).
Задача 2 подготвя за възприемане на новите
знания.
За извеждане на новите знания в зад. 3 се използват илюстрации във вид на сметало. Чрез тях
се обяснява начинът за прибавяне към 9. Добре е
всеки от разглежданите случаи всяко дете да го
покаже на своето сметало. Подчертава се, че ако
например трябва да се пресмята сбор 4 + 9, то
използваме знанията за 9 + 4.
Задачи 4 и 5 спомагат за частично затвърдяване на новите знания.
В учебника и тетрадката са включени задачи
със занимателен елемент, текстови задачи и др.

Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
Текстова задача.
Условие, числови данни, въпрос
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се знания и умения за устно пресмятане на събиране и изваждане. Могат да се използват онагледявания, съответстващи на идеята
за сравняване чрез намиране на разлика (чертежите в заглавието на урока).
Вниманието на учениците при задача 2 се насочва първо към запознаване с информацията кое
дете отсечка с каква дължина е начертало (знаем).
След това се започва работа с подточка а).
Чрез беседа се назовават имената на децата и
отсечките, които са начертали. След това се чете
текста последователно, като учителят беседва с
учениците и се посочват основните моменти при
решаването на такива задачи, които наричаме „текстови“. На всеки един от етапите се отделя специално внимание, попълват се липсващите числа, начина за именуване на получения резултат и начина,
по който се записва отговора.
След това аналогично се постъпва и отработва
при зад. 2б).
Чрез този начин на работа учениците се докосват до основните четири етапа в рашаването на текстова задача (по Д. Пойя. Как се решава задача):
– възприемането на информацията за основните обекти и техните количествени стойности –
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известни или неизвестни (знаем, търсим, ако е
необходимо – помагаме си);
– математизиране на ситуацията, за да се отговори на въпроса (записваме);
– работа в модела (пресмятаме);
– поглед назад (отговаряме).
Стига се до елементарния извод, че за тези
две дадени с дължината си отсечки и на двата
въпроса („С колко отсечката на... е по-дълга...
от отсечката на... ?“ или „С колко отсечката на...
е по-къса... от отсечката на ... ?“ се отговаря с
едно и също пресмятане.
При задача 3 се затвърдяват тези нови знания.
Отново се подчертават етапите, през които се
преминава при решаването на текстовите задачи.
Тези знания и умения се затвърдяват чрез задачите в учебната тетрадка.

таралеж (зад. 4) създава условия за екипна работа, дори и само децата да сравнят двама по
двама как са работили и да отстранят допуснати
грешки. Зад. 5 може да се реализира като математическа диктовка.
Затвърдяването на тези знания става чрез останалите задачи в учебника и учебната тетрадка.
Урок 68. СЪБИРАНЕ НА ЧИСЛА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ: 9 + 8; 9 + 9
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
9 + 8; 9 + 9
Основни компоненти в структурата на урока
и мотивиране за учебна работа
– актуализиране на необходимите знания
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).

Урок 67. СЪБИРАНЕ НА ЧИСЛА ДО 20 С
ПРЕМИНАВАНЕ: 9 + 5; 9 + 6; 9 + 7
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
9 + 5; 9 + 6; 9 + 7. Събираемо, сбор
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се устно знания за изучени до
този момент случаи на прибавяне към числото 9,
за представянето на числата 5, 6, 7 като сбор, в
който едното събираемо е числото 1 (зад. 1).
При изясняване на новите знания (зад. 2) е
желателно пред учениците да има сметало, за
да показват начина, по който прибавят всяко от
числата 5, 6 и 7 към числото 9. Част от зад. 3
изисква да се поставят пропуснатите знаци така,
че записът да е верен. Необходима е беседа за
насочване на учениците. Първата колонка е възможно да се направи колективно.
Свързването на всяко от листата с конкретен

Методически указания за реализиране на
урока
Схемата на работа е като при разгледаните
вече методически единици. Това дава възможност за активно включване на учениците при
извеждане на новото знание, при решаване на
всяки един от случаите в зад. 2.
Пресмятат се сборове в таблица – припомнят
се предварително термините (зад. 3). Решават се
текстови задачи.
Усъвършенстват се уменията на учениците за
пресмятане на такива сборове.
Необходимо е рационално да се използва възможността за диференцирана работа.
В учебника и учебната тетрадка присъстват
игрови варианти при задаване на задачите.
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Урок 69. СЪБИРАНЕ НА ЧИСЛА ДО 20 С
ПРЕМИНАВАНЕ: 9 + 2, 9 + 3, ..., 9 + 9

– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
В този урок учениците се запознават с текстовите задачи за намиране число с няколко единици по-малко от дадено и такива за намиране
число с няколко единици по-голямо от дадено,
при които релацията пояснява търсеното число..
Актуализират се знания и умения за разпознаване на изучени геометрични фигури и пресмятане на събиране и изваждане (зад. 1).
Вниманието на учениците при задача 2 (аналогично и при зад. 3) се насочва първо към запознаване с информацията за кое дете знаем точно
колко е дължината на отсечката, която е начертало, и каква ще е дължината на отсечката на
другото дете (по-дълга (зад. 2); (по-къса (зад. 3)
(знаем).
След това се чете текстът на въпроса. Учителят беседва с учениците и се посочват основните
моменти при решаването на такива задачи, които
наричаме „текстови“. На всеки един от етапите се
отделя специално внимание, попълват се липсващите числа, начина за именуване на получения
резултат и начина, по който се записва отговора.
След това аналогично се постъпва и отработва
при зад. 3.
Чрез този начин на работа учениците се докосват до основните четири етапа в рашаването на текстова задача (по Д. Пойя. Как се решава задача):
– възприемането на информацията за основните обекти и техните количествени стойности – известни или неизвестни (знаем, търсим, ако е необходимо – помагаме си);
– математизиране на ситуацията, за да се отговори на въпроса (записваме);
– работа в модела (пресмятаме);
– поглед назад (отговаряме).
При задача 4 и 5 се затвърдяват тези нови знания. Отново се подчертават етапите, през които
се преминава при решаването на текстовите задачи.
Тези знания и умения се затвърдяват чрез задачите в учебната тетрадка.

Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
9 + 2, 9 + 3, ..., 9 + 9
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализирането на знания и умения може
да започне с играта „Мълчанка“– зад. 1. Систематизират се и се обобщават знания за прибавяне на едноцифрено число към числото 9 – зад. 2
и 3. Пресмята се сбор на три числа и се усъвършенстват уменията на учениците за пресмятане
на такива сборове.
Решават се текстови задачи – за смисъла на
действие събиране (зад. 4).
Необходимо е рационално да се използва възможността за диференцирана работа.
В учебника и учебната тетрадка присъстват
игрови варианти при задаване на задачите.
УРОК 70. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ
(Обикновени текстови задачи с включени в
условието словосъчетания „... с ... повече от
...“, „... с ... по-малко от ...“)
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
Текстова задача.
Условие, числови данни, въпрос.
Словосъчетанията „с ... повече от ...“, „с...
по-малко от ...“
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
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Урок 71. ЧАС (чàса, часà)

Методически указания за реализиране на
урока
Върху илюстрацията в учебника се провежда
беседа, свързана с основните дейности на детето в неговото ежедневие.
Посочва се времето за ставане от сън, тръгването на училище, продължителността на занятията. По подобен начин се работи и по-нататък – обяд, учене, игра, гледане на телевизия,
вечеря, сън.
В учебната тетрадка задачите са от събиране
и изваждане с числата до 20, сравняване с помощта на релациите „... с ... по-голямо...“ и „... с...
по-малко ...“.

Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
Часовник, час, чàса, часà
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Представата за време се изгражда бавно при
малките ученици. Понятието час е предвидено
за изучаване в първи клас. Като предварителна
работа, свързана с изграждането на елементарна представа за понятието час, в учебника са заложени илюстрации и наблюдаване на редици от
изучени числа върху часовник (зад. 1). Въз основа на рисунки на различни видове часовници и
позиции на стрелките им учениците се насочват
към редния (ординалния) аспект на времето („часовникът показва 4 часа“) (зад. 2).
Чрез илюстрации и текстови задачи се работи
върху другия аспект на времето (броен, кардинален) „Ели е подреждала пъзели.... часа“ и др..

Урок 73. СЪБИРАНЕ НА ЧИСЛА ДО 20 С
ПРЕМИНАВАНЕ: 9 + 2, 9 + 3, ..., 9 + 9
Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
9 + 2, 9 + 3, ..., 9 + 9, час, чàса, часà
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Систематизират се и се обобщават знания за
прибавяне на едноцифрено число към числото 9.
Усъвършенстват се уменията на учениците за
пресмятане на такива сборове.
Решават се текстови задачи.
Измерват се дължини и се изказват и решават
задачи.
Необходимо е рационално да се използва възможността за диференцирана работа.
В учебника и учебната тетрадка присъстват
игрови варианти при задаване на задачите.

Урок 72. ЧАС (чàса, часà)
Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
Часовник, час, чàса, часà
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
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Урок 74. СЪБИРАНЕ НА ЧИСЛА ДО 20 С
ПРЕМИНАВАНЕ: 8 + 3; 8 + 4; 8 + 5

Урок 75. СЪБИРАНЕ НА ЧИСЛА ДО 20 С
ПРЕМИНАВАНЕ: 8 + 6; 8 + 7; 8 + 8

Вид на урока: нови знания

Вид на урока: нови знания

Опорни знания и умения/думи и изрази
8 + 3; 8 + 4; 8 + 5.
Текстова задача
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
За да се изяснят случаите 8 + 3, 8 + 4, 8 + 5,
необходимо е подходящо актуализиране на знания за представяне на числата 11, 12 и 13 като
сбор от десетица и единици, а също и на числата
3, 4 и 5 като сбор, едното събираемо на който е
числото 2. Това е с цел да се подготвят учениците за допълването на числото 8 до 10 (зад. 1).
Устно се припомнят изучени случаи на събиране с преминаване, за да се покажат основните
стъпки в разсъжденията.
Желателно е пред всяко от децата да има индивидуално сметало и те да показват начина, по
който към числото 8 се прибавят числата 3, 4
и 5. Рационално се използват илюстрациите в
учебника (зад. 2).
Част от зад. 3 изисква да се поставят пропуснатите знаци така, че записът да е верен. Необходима е беседа за насочване на учениците.
Първата колонка е възможно да се направи колективно.
Зад. 4 изисква насочване към сюжета чрез
рисунките на котетета, запознаване с текста, посочване за кои котета знаем точно колко са, какво знаем за другите, как предлагат да открием
колко са. Дейностите продължават по посочените в предходните уроци етапи на работа.
В учебната тетрадка са включени и други
текстови задачи. Учениците се подпомагат при
възприемането на информацията, при разбирането на въпроса и начина, по който ще запишат
решението. Насочват се към задаване и на други
въпроси, на които да отговорят.

Опорни знания и умения/думи и изрази
8 + 6; 8 + 7; 8 + 8
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Подготовката за изясняването на новите случаи е чрез припомняне на начина за прибавяне
на числата 4 и 5 и към числото 8 (зад. 1).
Зад. 2 спомага за актуализиране на знания и
умения за представяне на числата 6, 7, 8 и 9 като
сбор, в който едното събираемо е числото 2.
Онагледяването на случаите чрез сметало и
схема е предпоставка за осмислянето им и формирането на трайни умения за намиране на тези
сборове (зад. 3)
Случаят 8 + 8 е онагледен в учебника само със
схема. Добре е учениците да покажат на сметалото как разсъждават при пресмятането му.
Сборът 8 + 9 се сравнява с 9 + 8. Така учениците се насочват към търсене на различни варианти за пресмятане, т.е. освен чрез допълване
на числото 8 до 10 и прибавяне на останалите 7
единици, също и чрез използване на стари знания (9 + 8).
В зад. 4 се изисква поставяне на пропуснат
знак. Първата колонка може да се отработи колективно.
Текстовата задача (зад. 5)налага подпомагане
при възприемане на условието и приликите и
разликите в двата записа, по които да се постави въпрос.
Задачите за затвърдяване в учебната тетрадка
съдържат различни занимателни елементи.
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Урок 76. СЪБИРАНЕ НА ЧИСЛА ДО 20 С
ПРЕМИНАВАНЕ: 8 + 3, ..., 8 + 9

вариант от запознаването с термините събираемо, сбор. Новите термини са заложени в зад. 3.
Чрез зад. 4 и зад. 5 се реализира затвърдяването им.
Задача 6 дава възможност за съпоставяне на
термините при събиране и при изваждане. Задачите за затвърдяване са свързани както с новия
случай на изваждане, така и с новата терминология.

Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
8 + 3, 8 + 4, ..., 8 + 8
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Чрез задачите в учебника и учебната тетрадка се съдейства за затвърдяване на знанията и
усъвършенстване на уменията на учениците за
прибавяне към числото 8.
Работи се с мерните единици за дължина
(см), за маса (кг), за време (час). Отново акцентът при „час“ е количественото и редното
значение. Дава се възможност на учениците да
съставят текстова задача и да я надграждат чрез
допълнителни въпроси.

Урок 78. СЪБИРАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ: 8 + 3; 8 + 4, ..., 8 + 9
Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
8 + 3; 8 + 4, ..., 8 + 9
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Задачите в този урок съдържат идеи за занимателност и учителят може рационално да
ги използва, за да мотивира дейността на учениците.
Зад. 1 изисква откриване и записване на пропуснати числа. При първата пирамидка децата
ще пресмятат сборовете 4 + 3 = 7 и 3 + 5 = 8, а
след това 7 + 8 = 15, т.е. под футболната топка
ще получат числото 15. При втората топка сборът е 15, а при третата – 18.
Със задача 2 се затвърдяват знания и умения
за сравняване на сборове и разлики. Възможно е да има ученици, които желаят да работят
в умствен план пресмятанията и директно да
поставят знаците. Добре би било да им се даде
възможност да се аргументират.
Задача 3, след като се открият кои топки няма
да попаднат в някоя от вратите, възможно е да се
постави допълнителна работа за предложения:
какво да се промени в сборовете, за да попаднат
тези топки в някоя от двете врати.

Урок 77. УМАЛЯЕМО. УМАЛИТЕЛ.
РАЗЛИКА
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
Умаляемо. Умалител. Разлика
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Цялата тази дейност се подготвя чрез подходящо актуализиране на стари знания (зад. 1).
В тази тема се въвеждат термините умаляемо,
умалител, разлика чрез познат на учениците
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Текстовите задачи (зад. 4, зад. 5) изискват методиката на работа да се придържа към описаната такава в предходните уроци.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целите на този урок.

Учениците се подпомагат при възприемането
на информацията, при разбирането на въпроса и
начина, по който ще запишат решението. Насочват се към задаване и на други въпроси, на които
да отговорят.

Урок 79. СЪБИРАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ: 7 + 4; 7 + 5; 7 + 6; 7 + 7

Урок 80. СЪБИРАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ: 7 + 4, 7 + 5, ..., 7 + 9

Вид на урока: нови знания

Вид на урока: затвърдяване

Опорни знания и умения/думи и изрази
7 + 4; 7 + 5; 7 + 6; 7 + 7
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Работата в тези методически единици е по
подобие на разгледаните вече.
За да се изяснят случаите 7 + 4, 7 + 5, 7 + 6,
7 + 7, необходимо е подходящо актуализиране
на знания за представяне на числата 11, 12, 13 и
14 като сбор от десетица и единици, а също и на
числата 4, 5, 6 и 7 като сбор, едното събираемо на
който е числото 3. Това е с цел да се подготвят учениците за допълването на числото 7 до 10 (зад. 1).
Устно се припомнят изучени случаи на събиране с преминаване, за да се покажат основните
стъпки в разсъжденията.
Желателно е пред всяко от децата да има индивидуално сметало и те да показват начина, по
който към числото 7 се прибавят числата 4, 5, 6 и
7 (зад. 2 и зад. 3). Рационално се използват илюстрациите в учебника. И в тези случаи се подчертава рационалността – да се допълва до 10 по-голямото от двете събираеми (едноцифрени числа).
Чрез зад. 4 и зад. 5 се създават условия за частично затвърдяване на новите знания.
Текстовите задачи в учебната тетрадка е добре
да се отработят в час, да се даде възможност на
децата да работят в екип при някои от тях (зад.
3 – учебна тетрадка).

Опорни знания и умения/думи и изрази
7 + 4, 7 + 5, ..., 7 + 9
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
При зад. 1 се затвърдява начинът за прибавяне
към числото 7 на останалите едноцифрени числа.
Преди да се премине към зад. 2, е подходящо
да се припомнят термините, свързани с двете
аритметични действия.
При задача 3 е необходимо да се насочи вниманието на учениците към групите цветя, към
тяхното количество и след това, съобразно модела, да се изкажат задачи. Подходящо е да се заложи диференцирана работа или работа в екипи.
Преди започване работа по зад. 4 или зад. 5 е
необходимо да се припомнят основните стъпки
при чертането и работа с линия и молив.
Подточка б) при зад. 5 е пропедевтична относно изучавано действие във втори клас и децата могат да се насочат към откриване броя на
оцветените квадратчета по редици (7 + 7) или по
колони (2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2).
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целите на този урок.
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Урок 81. СЪБИРАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ: 7 + 4, 7 + 5, ..., 7 + 9

подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
В урока при всички задачи е заложена идеята
за нещо „магическо“.
Методическата единица е подчинена на усвояването на случаите за прибавяне към 6 на числата 6 и 5. Всички останали случаи на събиране
с преминаване са изяснени до този момент (6 +
9 = 9 + 6; 6 + 8 = 8 + 6; 6 + 7 = 7 + 6). Точно за
тези случаи се актуализират знания (зад. 1).
Чрез схеми се пояснява допълването до 10.
Показват се и похвати за пресмятане на тези сборове, популярни сред малките ученици (зад. 2).
Зад. 3 затвърдява както новите случаи, така и
усвоени в предходните уроци.
В задача 4 чрез пресмятането на сбор на три
числа първокласниците се запознават и с така
наречения „магически“ квадрат. При него сборовете на числата по редици, колони и по „диагонал“ (този термин не се използва) са едни и
същи числа. При тази задача може да се използва екипна работа.

Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
7 + 4, 7 + 5, ..., 7 + 9
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
В задачи 1 и 2 присъства занимателен елемент,
чрез който е целесъобразно да се мотивира дейността на учениците. В зад. 1 се извършва прибавяне на числото 3, като момичето започва прибавянето от числото 2, а момчето – от числото 3.
След попълването на редиците от числа, добре е
да се коментират приликите и разликите.
Акцентът при зад. 2 освен извършване на
действие събиране е и открояване на „лесен“
начин за пресмятане.
Преди да се премине към зад. 3, е подходящо
да се припомнят термините, свързани с двете
аритметични действия.
Методиката на работа с текстовите задачи
(зад. 4 – за намиране число с няколко единици
по- малко от дадено; зад. 5 – за намиране число с няколко единици по-голямо от даденото)
се съобразява с описаната в предходните уроци.
Чрез задача 5 децата научават интересни факти.

Урок 83. СЪБИРАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ
Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи изрази
прибавяне към числата 9, 8, 7 и
6 (9 + _; 8 + _; 7 +_; 6 + _)
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Задача 1 изисква припомняне начина на работа при измерване на отсечки. Добре е да открият колко отсечки виждат по пътя на едната
мравка, след това – на другата, да ги измерят,

Урок 82. СЪБИРАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ: 6 + 5; 6 + 6
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
6 + 5; 6 + 6
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
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Урок 85. ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ДО 20 С
ПРЕМИНАВАНЕ: 11 – 2; 11 – 9

да съобщят измерените дължини и след това да
пресмятат. Възможна е диференцирана работачаст от учениците да пресмятат за едната мравка, другата част – за втората.
В задача 2 са включени две текстови задачи,
чрез които учениците откриват любопитни факти.
Преди началото на работата по зад. 3 се припомнят термините при събиране и изваждане.
Задача 4 затвърдява знания и умения за работа със занимателни рамки, „магически“ квадрат.
Работата може да се диференцира.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.

Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
11 – 2; 11 – 9
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Запознаването на учениците с начините за
изваждане на едноцифрено число от двуцифрено с разлика едноцифрено е много съществен
момент от работата в първи клас. Стремежът е
знанията и уменията да са осмислени и трайни.
Случаите са групирани така, че да се използват придобитите знания за събиране на едноцифрени числа, т.е. рационално да се използва
връзката между събиране и изваждане.
Много плавно и постепенно се натрупват
знанията и се усъвършенстват уменията на учениците да използват и двата начина за пресмятане (в зависимост от числата).
В урок 85 се актуализират знания за представяне на числата 2, 9, 10 така, че едното събираемо да е числото 1. Припомня се и случая за
събиране на числата 9 и 2.
В задача 2 се извеждат новите знания. Нагледните средства спомагат за разбиране различните начини, по които може да се пресметне
разликата 11 – 9.
Със задача 3 се осъществява частично затвърдяване на новите знания.
Тези знания се прилагат при решаване на
текстови задачи (зад. 4). Работи се и с мерната
единица за време – час с двете му значения – количествено и редно.
Задача 5 е свързана с чертане на правоъгълник в квадратна мрежа. Добре е учениците да
назоват дължините на страните и по описания в
предходни уроци начини да пресметнат броя на

Урок 84. СЪБИРАНЕ НА ЧИСЛАТА
ДО 20 С ПРЕМИНАВАНЕ
Вид на урока: обобщение
Опорни знания и умения/думи и изрази
прибавяне към числата 9, 8, 7 и 6
(9 + _; 8 + _; 7 +_; 6 + _)
Основни компоненти в структурата на урока
– мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване на знания и умения
Методически указания за реализиране на
урока
Знанията и уменията за събиране на едноцифрени числа с преминаване се обобщават
чрез зад. 1. При нея учениците могат да обобщят как прибавят към: числото 9; към числото 8
и т.н.; как ще съберат числата 2 и 9 и т.н.
При задача 1б) трябва да се открие, че сборът
на числата 7, 3, 7 е 17; същото се открива и за
числата 6, 4, 7. Така се съобразява, че сборът на
две от тези три числа е 10 и се достига до „откритието“, че числата 1 и 9 трябва да са „едно
срещу“ друго във фигурата, за да се получи сбор
17. Аналогично и за числата 2 и 8.
Занимателният елемент „мартеници“ присъства в следващите задачи.
Текстовите задачи, включени в зад. 3, изискват спазване на методиката на работа с тях,
представена в предходните уроци.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.
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Урок 87. ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ: 11 – 2, 11 – 3, 11 – 8, 11 – 9

малките квадратчета, намиращи се в начертания
правоъгълник.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.

Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
11 – 2, 11 – 3, 11 – 8, 11 – 9
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Задача 1 спомага за извеждане на основните
знания и умения, които ще се затвърдяват в тази
методическа единица.
Включените в зад. 2 текстови задачи се отработват с учениците по описаната в предходните
уроци методика. Зад. 2в) подсеща, че може да се
сравни: общият брой на лалетата и на нарцисите
с този на зюмбюлите; броят на лалетата с общия
брой на зюмбюли и нарциси.
Задача 3 може да се осъществи и чрез онагледяване с монетите от индивидуалния дидактичен материал и да се надгради по преценка на
учителя.
Зад. 4 изисква припомняне основните моменти при чертане на отсечка. Може да се използват
идеи за диференциация, за допълнителна работа.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.

Урок 86. ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ: 11 – 3; 11– 8
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
11 – 3; 11 – 8
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
В урок 86 е подходящо да се се актуализират
знания за представяне на числата 3, 10 така, че
едното събираемо да е числото 1. Припомня се
и случая за събиране на числата 8 и 3.
В задача 2 се извеждат новите знания. Нагледните средства спомагат за разбиране различните начини, по които може да се пресметне
разликата 11 – 8.
Със задача 3 се осъществява частично затвърдяване на новите знания.
За пълноценната работа със зад. 4 е необходимо да се припомнят термините при действията събиране и изваждане.
След попълването на двете таблици се достига до извода, че „от една задача за събиране с
числата 2 и 9 или 3 и 8 могат да се запишат две
задачи за изваждане“; че „изваждането проверяваме чрез събиране“.
Вече пресметнатите разлики (11 – 3, 11 – 8)
са основание за пълноценна работа по зад. 5.
При необходимост учителят може да използва
подходящи за обучаваните от него ученици наг
ледни средства.

Урок 88. ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ: 11 – 4; 11 – 7
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
11 – 4; 11 – 7
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
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Методически указания за реализиране на
урока
Чрез зад. 1 се актуализират знания за изучените случаи на събиране и изваждане. От свързването 5 + 6 = 11 се достига до проблема: „Какви задачи за изваждане можем да изкажем с тези
числа...? Днес ще се научим как се пресмятат
тези разлики.“
В задача 2 се извеждат новите знания. Нагледните средства спомагат за разбиране различните
начини, по които може да се пресметне разликата 11 – 6. Начини за изваждане на числото 6
от 11 се показват задължително от учениците на
индивидуалните си сметала.
Със задача 3 се осъществява затвърдяване
на новите знания. Показана е връзката между
действие събиране и изваждане.
В зад. 4 е заложен занимателен елемент, който
да съдейства за мотивацията за успешна работа.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока и са свързани с:
позната на учениците терминология; решаването на текстови задачи. Учителят може да включи
задачи с измерване страните на правоъгълник; с
представяне на 15 лева чрез различни банкноти
и левове монети.

– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Чрез зад. 1 се актуализират знания за изучените случаи на събиране и изваждане (2 + 9 = 11;
11 – 2 = 9; 8 + 3 = 11; 11 – 8 = 3). Целесъобразно
е устно да се изкажат и разликите 11 – 9 = 2 и
11 – 3 = 8. С помощта на третата колонка при зад.
1, след записа 7 + 4 = 11 се достига до проблема –
новите знания. (Какви задачи с изваждане могат
да се изкажат с тези числа (11 – 4 и 11 – 7) и нека
днес се научим да извършваме това изваждане!)
В задача 2 се извеждат новите знания. Нагледните средства спомагат за разбиране различните начини, по които може да се пресметне
разликата 11 – 7.
Със задача 3 се осъществява частично затвър
дяване на новите знания.
При зад. 4 е необходимо да се припомни основното за мерната единица килограм и да се
пристъпи към разсъждения колко е теглото на
третия пакет. Бързоуспяващите деца могат да се
насочат към търсене на други варианти за „изравняване теглото на двете блюда на везната“
(11 кг + 1 кг= 7 кг + 5 кг или други варианти).
При зад. 5 учениците трябва да открият верния начин за пресмятане парите на Тони и да
обяснят какво да се промени в условието на задачата, за да се пресмятат парите на Тони по записания в учебника начин.

Урок 90. ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ: 11 – 4, 11 – 7, 11 – 5, 11 – 6
Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
11 – 4, 11 – 7, 11 – 5, 11 – 6
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
В зад. 1 учениците се срещат и затвърдяват
случаите на събиране със сбор 11 и въз основа
на това да се изкажат съответните на конкретния сбор – разлики с умаляемо числото 11.

Урок 89. ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ДО 20 С
ПРЕМИНАВАНЕ: 11 – 5, 11 – 6
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
11 – 5, 11 – 6
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
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Попълването на занимателните рамки (зад. 2)
се осъществява в зависимост от равнището на
успеваемост на обучаваните ученици – при някои пресмятания могат да бъдат устно и само да
запишат пропуснатото число в рамката, но при
други – да се записват пресмятанията в тетрадката, и накрая – да се попълни пропуснатото
число в рамката.
Проверката на извършените пресмятания
при зад. 3 изисква предварителна беседа. След
това е възможно учениците да работят самостоятелно.
Решаването на зад. 4 може да се диференцира –
подточка а) да се решава чрез беседване по начина на получаване на всяко число в редицата, а
подточка б) – по преценка на учителя.
Задача 5 изисква подробно разглеждане на
илюстрациите, посочване на обектите, техните
количества и посочените начини на пресмятане
и след това изказване на задачи.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.

В задача 2 се извеждат новите знания. Първо
се подчертава връзката между събиране и изваждане. Въз основа на нея могат да се изкажат
разликите, но важно е децата сами да достигнат идеята, че трябва да се научат как точно се
изваждат тези числа от 12. Нагледните средства
спомагат за разбиране различните начини, по
които може да се пресметне разликата 12 – 3 и
12 – 9.
Със задача 3 се осъществява частично затвър
дяване на новите знания.
При зад. 4 е необходимо да се припомни основното за мерната единица час и да се пристъ
пи към разсъждения по всяка от тях. За бързоуспяващите деца е възможно самостоятелно
възприемане на зад. 5 и споделяне на начина на
работа с целия клас.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.
Урок 92. ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ: 12 – 4; 12 – 8
Вид на урока: нови знания

Урок 91. ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ: 12 – 3, 12 – 9

Опорни знания и умения/думи и изрази
12 – 4; 12 – 8
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
В урок 92 е подходящо да се актуализират
знания за представяне на числата 4, 8, 10 така,
че едното събираемо да е числото 2. Припомнят
се случаи за събиране с числата 8 и 4, на изваждане от числото 10 (зад. 1).
В задача 2 се извеждат новите знания. Първо
се подчертава връзката между събиране и изваждане. Въз основа на нея могат да се изкажат
разликите, но важно е децата сами да достигнат идеята, че трябва да се научат как точно се
изваждат тези числа от 12. Нагледните средства

Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
12 – 3, 12 – 9
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Чрез зад. 1 се актуализират знания за изучените случаи на събиране и изваждане (9 + 3 = ;
11 – 3 = 9; 11 – 9 = ). Целесъобразно е след работа по подточка б) устно да се изкажат и разликите 12 – 3 = и 12 – 9 = . Така се достига до
проблема – новите знания (Какви задачи с изваждане могат да се изкажат с тези числа и нека
днес се научим да извършваме това изваждане!)
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спомагат за разбиране различните начини, по
които може да се пресметнат разликите 12 – 4,
12 – 8.
Със задача 3 се осъществява частично затвър
дяване на новите знания.
За пълноценната работа със зад. 4 е необходимо да се припомнят термините при действията събиране и изваждане.
След попълването на пропуснатите числа се
достига до извода, че „от една задача за събиране с числата 4 и 8 могат да се запишат две задачи за изваждане“; че „изваждането проверяваме
чрез събиране“.
Вече пресметнатите разлики (12 – 4, 12 – 8)
са основание за пълноценна работа по зад. 5.
При необходимост учителят може да използва
подходящи за обучаваните от него ученици нагледни средства.

Преди пристъпването към зад. 3 е добре отново да се изкажат задачи от вида (възможно е
и в игрова форма) 4 + 7 = 11, 4 + 8 = 12 и други,
подходящи за подпомагането на учениците за
решаването на подточките в нея.
Зад. 4 може да се надгради чрез работа с часовника от индивидуалния дидактичен материал.
Урок 94. ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ: 12 – 5; 12 – 6; 12 – 7
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
12 – 5; 12 – 6; 12 – 7
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
В урок 94 е подходящо да се актуализират
знания за представяне на числата 5, 7, 10, 12
така, че едното събираемо да е числото 2. Припомнят се случаи за събиране с числата 7 и 5
(зад. 1).
В задача 2 се извеждат новите знания. Първо
се подчертава връзката между събиране и изваждане. Въз основа на нея могат да се изкажат
разликите, но важно е децата сами да достигнат идеята, че трябва да се научат как точно се
изваждат тези числа от 12. Нагледните средства
спомагат за разбиране различните начини, по
които може да се пресметнат разликите 12 – 5,
12 – 7.
Със задача 3 се осъществява запознаване чрез
схема с начина на изваждане от числото 12 на числото 6 и другия начин за изваждане на числото 7.
За пълноценната работа със зад. 4 е необходимо да се припомнят термините при действията събиране и изваждане.
След попълването на пропуснатите числа се
достига до извода, че „ от една задача за събиране с числата 5 и 7 могат да се запишат две зада-

Урок 93. ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ:
12 – 3, 12 – 4, 12 – 8, 12 – 9
Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
12 – 3, 12 – 4, 12 – 8, 12 – 9
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– приложение на новите знания и умения
– частично обобщение (чрез подходящи за
обучаваните ученици дейности, похвати и
игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
При зад. 1 може да се работи по групи с различните хвърчила и след това да се коментират
изпълненията на задачите.
Зад. 2 изисква възприемането на информацията при всяка от подточките, посочване обектите, които ще участват в условието на задачата,
количеството им и задачите, които могат да се
изкажат. Дали по-нататък учениците биха могли
да се справят самостоятелно и накрая да се направи колективна проверка – решава учителят в
зависимост от обучаваните деца.
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чи за изваждане“; че „изваждането проверяваме
чрез събиране“.
Вече пресметнатите разлики (12 – 5, 12 – 7,
12 – 6) са основание за пълноценна работа по
зад. 5. При необходимост учителят може да използва подходящи за обучаваните от него ученици нагледни средства.

Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.
Урок 96. ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ: 13 – 4; 13 – 9
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
13 – 4;13 – 9
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Чрез зад. 1 се актуализират знания за изучените случаи на събиране и изваждане (4 + 7 = ;
11 – 4 = , 11 – 7 = ; 8 + 4 = ; 12 – 8 = , 12 – 3 = ;
9 + 4 = ). С помощта на третата колонка при зад. 1,
след записа 9 + 4 = 13 се достига до проблема –
новите знания. (Какви задачи с изваждане могат
да се изкажат с тези числа (13 – 4 и 13 – 9) и нека
днес се научим да извършваме това изваждане!)
В задача 2 и 3 се извеждат новите знания.
Първо се подчертава връзката между събиране
и изваждане. Въз основа на нея могат да се изкажат разликите, но важно е децата сами да достигнат идеята, че трябва да се научат как точно
се изваждат тези числа от 13. Нагледните средства спомагат за разбиране различните начини,
по които може да се пресмятат разликите. Подчертава се, че числото 9 може да се извади от
числото 13 по два начина.
Със задача 4 се осъществява частично затвър
дяване на новите знания с подчертаване на връзката между събиране и изваждане.
При зад. 5 учениците трябва да възприемат условието на задачата, посочват проблема и начина,
по който ще пресмятат. Записват и се прави проверка, ако е имало елементи на самостоятелна работа.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.

Урок 95. ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ: 12 – 3, 12 – 4, 12 – 5,
12 – 6, 12 – 7, 12 – 8, 12 – 9
Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
12 – 3, 12 – 4, 12 – 5, 12 – 6, 12 – 7, 12 – 8,
12 – 9
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализирането може да се осъществи чрез
устно пресмятане в игрова форма, в което са
включени задачи от различните случаи на изваждане, които ще се затвърдяват в този час.
Задачата по верижките може да се отработи
по групи или по избор от децата. След това се
осъществява колективна проверка.
За пълноценната работа със зад. 2 е необходимо да се припомнят термините при действията събиране и изваждане. След попълването на
таблиците се правят частични изводи за връзката между събиране и изваждане, за проверяването на изваждането чрез събиране.
Текстовите задачи, предложени за работа в
зад. 3, изискват спазването на представената в
предходните уроци методика на работа.
Чрез зад. 4 учениците представят числото 12
като сбор от две събираеми по различен начин.
След попълването на липсващите числа се описва какво се забелязва при всяка от редиците
числа – събираеми на 12.
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Урок 97. ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ: 13 – 5; 13 – 8

Урок 98. ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ: 13 – 6; 13 – 7

Вид на урока: нови знания

Вид на урока: нови знания

Опорни знания и умения/думи и изрази
13 – 5;13 – 8
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се случаи на събиране, чрез които се представят числата 5, 8 с едно от събираемите числото 3. Припомня се събирането 8 + 5
и изучени случаи на изваждане на 5 (зад. 1).
Чрез зад. 2 и зад. 3 се изясняват новите знания с подходящи нагледни опори (сметало, пръчици). Първо се подчертава връзката между събиране и изваждане. Въз основа на нея могат да
се изкажат разликите, но важно е децата сами
да достигнат идеята, че трябва да се научат как
точно се изваждат тези числа от 13. Добре е учениците да работят самостоятелно на индивидуалните си сметала.
Зад. 4 изисква припомняне на термините при
действията и след попълването на липсващите
числа се подчертава връзката между събиране и
изваждане.
Зад. 5 може да се реализира като „Математическа диктовка“.
При зад. 6 новите знания се прилагат чрез използване на мерната единица за маса килограм.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.

Опорни знания и умения/думи и изрази
13 – 6; 13 – 7
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се случаи на събиране, чрез
които се представят числата 6, 7 с едно от събираемите си – числото 3. Припомня се събирането 6 + 7 и се представя числото 10 като сбор
(зад. 1).
Чрез зад. 2 се изясняват новите знания с подходящи нагледни опори (сметало, пръчици).
Първо се подчертава връзката между събиране
и изваждане. Въз основа на нея могат да се изкажат разликите, но важно е децата сами да достигнат идеята, че трябва да се научат как точно
се изваждат тези числа от 13. Добре е учениците да работят самостоятелно на индивидуалните
си сметала.
Зад. 3 изисква припомняне на термините при
действията и след попълването на липсващите
числа се подчертава връзката между събиране и
изваждане.
Зад. 4 осъществява връзка между математиката и български език и литература. Децата
трябва да преброят буквите във всяка от думите
и да запишат сборовете от тях във всяко изречение. В подточка б) се сравнява броят на буквите
във всяко от изреченията.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.
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Урок 99. ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ: 13 – 4; 13 – 5; 13 – 6;
13 – 7; 13 – 8; 13 – 9

Урок 100. ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ: 14 – 5; 14 – 9
Вид на урока: нови знания

Вид на урока: затвърдяване

Опорни знания и умения/думи и изрази
14 – 5; 14 – 9
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се случаи на събиране, чрез
които се пресмята сбор на числата 5 и 9; представят числата 5, 7 с едно от събираемите си –
числото 4. Припомня се представянето на числата 9 и 10 като сбор, решават се познати случаи
на изваждане, за да е възможно да се направи
аналогия и въз основа на нея, да се изяснят новите моменти (зад. 1).
Чрез зад. 2 се изясняват новите знания с подходящи нагледни опори (сметало, пръчици).
Първо се подчертава връзката между събиране
и изваждане. Въз основа на нея могат да се изкажат разликите, но важно е децата сами да достигнат идеята, че трябва да се научат как точно
се изваждат тези числа от 14. Добре е учениците да работят самостоятелно на индивидуалните
си сметала.
Зад. 3 изисква припомняне на термините при
действията и след попълването на липсващите
числа се подчертава връзката между събиране
и изваждане. При подточка б) учениците трябва
да използват пресметнатите до този момент сборове и разлики.
Методическата работа с текстовите задачи в
зад. 5 е описана в предходните уроци – при запознаването с тяхната специфика.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.

Опорни знания и умения/думи и изрази
13 – 4; 13 – 5; 13 – 6; 13 – 7; 13 – 8; 13 – 9
Правоъгълник. Тръгълник. Квадрат. Текстови задачи
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализирането се осъществява чрез зад. 1
или подобна на нея – по преценка на учителя.
Получава се представяне на числото 13 като
сбор на две числа.
Зад 2. затвърдява изучените случаи на изваждане чрез връзката им със събиране. Анализира се и се открива числата къде са записани (в
различни геометрични фигури) и това подпомага съставянето на равенствата. От учениците се
очаква да запишат различни равенства, като те
са подпомогнати и чрез записа на числата с пунктир.
Свързването, което трябва да се направи при
зад. 3, е възможно да се диференцира.
Чрез зад. 4. се съдейства за затвърдяване умението на учениците да решават задачи за сравняване чрез разлика. Научават също и любопитна информация.
Умението за измерване на отсечки се затвърдява чрез зад. 5. Тя може да се надгради и да се
изкажат и решат задачи за сравняване.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.
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УРОК 101.
ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ: 14 – 6, 14 – 8, 14 – 7

Урок 102. ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ: 14 – 5, 14 – 6, 14 – 7,
14 – 8, 14 – 9

Вид на урока: нови знания

Вид на урока: затвърдяване

Опорни знания и умения/думи и изрази
14 – 6, 14 – 8, 14 – 7
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се устно, чрез игрови похвати
знания и умения за представянето на числата 6,
7, 8, 10, и 14 като сбор, в който едното събираемо е числото 4. Тази дейност може да продължи
и при зад. 1.
При зад. 2 и зад. 3 става изясняване на новите
знания. Първо трябва да се подчертае връзката
между събиране и изваждане. Въз основа на нея
могат да се изкажат разликите, но важно е децата сами да достигнат идеята, че трябва да се
научат как точно се изваждат тези числа от 14.
Използват се подходящи нагледни средства. Добре е учениците да работят самостоятелно със
своите сметала.
Илюстрацията при зад. 4 трябва да се анализира и да се прецени от учителя в какъв обем да
заложи на учениците си самостоятелна работа
при съставянето и решаването на задачи.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.

Опорни знания и умения/думи и изрази
14 – 5, 14 – 6, 14 – 7, 14 – 8, 14 – 9
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Учениците трябва да открият, че броят на
квадратчетата на всеки ред при зад. 1 е 14. Така,
чрез откриването на пропуснатите числа, съответстващи на броя на оцветени и неоцветени
квадратчета, се затвърдяват случаите на изваждане от 14.
В зад. 2 и зад. 3 са заложени занимателни елементи, които стимулират учениците за работа.
В зад. 4. чрез трите подточки се работи върху
текстови задачи свързани: със смисъла на действие събиране; смисъла на действие изваждане;
сравняване.
В устна форма учениците могат да изкажат и
други текстови задачи.
Чрез зад. 5 се затвърдяват знанията за връзката между събиране и изваждане.
При зад. 6 се измерват страните на фигурите
и учителят може да насочи към допълнителна
работа – изказване задачи за страните на правоъгълника или триъгълника.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.
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Урок 103.
ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ: 15 – 6, 15 – 9

Урок 104.
ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ: 15 – 7, 15 – 8

Вид на урока: нови знания

Вид на урока: нови знания

Опорни знания и умения/думи и изрази
15 – 6, 15 – 9
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на урока
Актуализират се знания за: представяне на числата 6 и 9 като сбор на различни събираеми; изучени случаи на изваждане с умалител 5 или 9; на
сбор на числата 5 и 9 (зад. 1).
На тази основа се извеждат новите знания чрез
зад. 2 и 3. Първо се подчертава връзката между събиране и изваждане. Въз основа на нея могат да
се изкажат разликите, но важно е децата сами да
достигнат идеята, че трябва да се научат как точно
се изваждат тези числа от 15. В зад. 3, чрез втората
схема, се разглежда и другият начин за изваждане
на числото 9 от числото 15.
Тези знания се прилагат при решаването на текстови задачи (зад. 4). Методическата работа по тях
е описана в предходните уроци и преминава през
следните етапи: насочване от страна на учителя
към ситуацията, описана в задачата; самостоятелен тих прочит; прочит от добър четец; посочване
на основните обекти в задачата и техните нзвестни
или неизвестни количествени стойности; изказване на връзката между тях; записване на начина на
пресмятане; пресмятане; посочване и записване
на отговора.
Зад. 5 е с пропедевтична насоченост – елементи по редици, елементи по колони, брой елементи
като наредени двойки: 1а; 1б; 1б; 1г; 2а; 2б; 2в; 2г.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.

Опорни знания и умения/думи и изрази
15 – 7, 15 – 8
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се знания за сбор 15 на числата 7 и 8 (зад. 1). Той трябва да се използва като
предпоставка за изясняване на новите знания.
Потърсен е занимателен елемент чрез илюстрация на деца с парашути, които трябва да се свържат с мястото, където ще се приземят.
На тази основа се извеждат новите знания
чрез зад. 2. Първо се подчертава връзката между
събиране и изваждане. Чрез нея могат да се изкажат разликите, но важно е децата сами да достигнат идеята, че трябва да се научат как точно
се изваждат тези числа от 15.
Чрез зад. 3 се затвърдяват новите знания и
умения, връзката между събиране и изваждане,
проверката на изваждането чрез събиране.
Тези знания се прилагат при решаването и
съставянето на текстови задачи (зад. 4). Методическата работа по тях е описана в предходните
уроци.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.
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Урок 105.
ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ: 16 – 7, 16 – 8,
16 – 9, 17 – 8, 17 – 9, 18 – 9

Урок 106. ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ

Вид на урока: нови знания

Опорни знания и умения/думи и изрази
11 – _; 12 – _; 13 – _; 14 – _; 15 – _; 16 – _;
17 – _; 18 – 9
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
При работа върху зад. 1 учениците трябва да
проявят наблюдателност:
– да открият колко са кръгчетата на даден
ред;
– да запишат броя на червените и сините и
проверят вярно ли е намерен;
– да оцветят със съответния цвят;
– ако самите кръгчета не са начертани, да ги
начертаят със съответния цвят и оцветят.
Възможно е оцветяването да остане за домашна работа.
Задача 2 предполага беседа, чрез която да се
припомнят стъпките при чертане на отсечка.
За да е пълноценна работата по зад. 3, е необходима беседа за припомняне термините при
действията събиране и изваждане.
Методическата работа с текстовите задача
при зад. 4 е описана в предходните уроци. Учителят може постепенно да увеличава степента
на самостоятелност на работа на учениците с
тях, но винаги задачата се проверява така, че затруднилите се деца да попълнят пропуските си.
Затова е подходящо в такива моменти да се дава
допълнителна работа на бързоработещите.
Работата по зад. 5 е възможно да се диференцира.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.

Вид на урока: затвърдяване

Опорни знания и умения/думи и изрази
16 – 7, 16 – 8, 16 – 9, 17 – 8, 17 – 9, 18 – 9.
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се знания и умения както за събиране от вида 9 + 7, 9 + 8, 9 + 9, така и за представянето на числата 7, 8, и 9 като сбор от две
събираеми, едното от които е числото 1 (зад. 1).
Във втора задача са изведени всичките случаи на изваждане, като пак се разчита на връзката между събиране и изваждане. Необходимо
е всеки един от тях да бъде самостоятелно показан от учениците на индивидуалното си сметало. Подходящо е разглеждането и на другите
начини за изваждане на числата: 7 и 9 от 16; 8 и
9 от 17; 9 от 18. Те също е добре да се илюстрират самостоятелно от учениците под дискретното ръководство на учителя.
Чрез зад. 3 се затвърдяват новите знания и
умения. Възможно е, след предварителната беседа, да се осигури по-висока степен на самостоятелност на учениците при работа с нея.
В задача 4 се прилагат новите знания чрез
сравняване на сборове и разлики. Работата по
нея може да се диференцира. Децата, които имат
необходимост, могат в тетрадката си да записват
и извършват пресмятанията и след това да сравняват получените резултати.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.
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Урок 107. ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 20
С ПРЕМИНАВАНЕ

Урок 108. ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО
20 С ПРЕМИНАВАНЕ

Вид на урока: затвърдяване

Вид на урока: обобщение

Опорни знания и умения/думи и изрази
Изваждане на едноцифрено число от числата 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, с разлика –
също едноцифрено число
(11 – _; 12 – _; 13 – _; 14 – _; 15 – _; 16 – _;
17 – _; 18 – 9)
Събираемо, сбор; умаляемо, умалител, разлика
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Задача 1 е тип „Мълчанка“, подходяща за актуализиране и поставяне на темата.
При зад. 2 се затвърдяват знания и умения за
изваждане и проверката на това действие. Начинът на представяне на този тип задачи съдейства за по -доброто разкриване на връзката между
изучаваните аритметични действия.
Работата при „магическите квадрати“ може да
се диференцира.
Текстовата задача (зад. 4) е за намиране на число, което е с няколко единици по-малко от дадено.
При анализирането се посочват основните обекти
в задачата (килограми гъби, набрани от семейството на Петьо, и килограми гъби, набрани от семейството на Симеон). Изказва се информацията
за количествата – едното се знае, а другото – не се
знае. Назовава се връзката между търсеното количество и даденото, начина на записването, чрез
който ще се намери, пресмята се и се именува полученото число. Всички тези дейности могат да
бъдат и самостоятелна работа на учениците, която след това подробно се проверява.
При подточка б) учениците се очаква да зададат поне два въпроса към наличната информация.

Опорни знания и умения/думи и изрази
изваждане от числата 11, 12, ..., 18 едноцифрено число с разлика също едноцифрено число
(11 – _; 12 – _; 13 – _; 14 – _; 15 – _; 16 – _;
17 – _; 18 – 9)
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Основните знания, които се затвърдяват в
този урок, са свързани:
– със смисъла на действията събиране и изваждане; на начини за намиране на някои разлики (зад. 1);
– терминологията, отнасяща се до двете аритметични действия; връзката между тях (зад. 2);
– решаване на задачи за събиране и изваждане с преминаване и без преминаване (зад. 3);
– решаване на текстови задачи от разглежданите и решавани до този момент в 1. клас (зад. 4).
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.
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Урок 109. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛАТА ДО 20 С ПРЕМИНАВАНЕ

какви пари разполага. Идеята е да се решават
задачи със сюжет покупко-продажба. Правят се
предложения и работата може да продължи по
екипи. Записват се решения и след това се правят достояние на останалите групи.
На учениците се дава възможност да работят
с парите от индивидуалния дидактичен материал, да приемат роли на продавач, купувач.
Учениците се оставят самостоятелно да работят по зад. 3, а след това се прави колективна
проверка.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.
За работа в две групи таблично е дадена информация за времето през месец април и месец
март. Необходимо е да се осъществи подробна
беседа върху тях, за да разберат децата какви
дейности трябва да извършат и да могат да отговорят на въпросите.

Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
Събиране, изваждане, текстови задачи
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Учителят насочва децата към подробно беседване по илюстрацията. Посочват се продуктите и техните цени. Изяснява се кое дете с

ЧИСЛАТА 10, 20, 30, ..., 100.
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ С ТЯХ
Урок 110. ЧИСЛАТА 10, 20, 30, ..., 90, 100.

Насочва се вниманието към понятията „цифра“, „буква“ (зад. 2). Необходимо е да се направи
обобщението, че изучаваните числа записваме с
помощта на тези десет на брой цифри (0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9).
Тъй като понятието „десетица“ е основно в
тази методическа единица, то зад. 3 е от особена
важност. За всяко от записаните числа в зад. 3а) се
посочват десетиците и единиците.
Със зад. 4 се въвеждат новите знания въз основа
на нагледно представения брой десетици. Наблюдава се от децата последната колона от таблицата
и се открива приликата с числата до 10. Показват
се банкноти и монети. Учениците ги откриват в
индивидуалния си дидактичен материал.
Работят и с индивидуалните си сметала (зад. 5).
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.

Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
Числата 10, 20, 30, ..., 90, 100
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се знания и умения за числата
до 20 (зад. 1). Необходимо е да се обърне специално внимание на записването им – да се употребят
понятията „едноцифрено“ и „ двуцифрено“ число.
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Урок 111. СРАВНЯВАНЕ НА ЧИСЛАТА 10,
20, 30, ..., 90, 100. БРОЕНЕ ПО ДЕСЕТИЦИ В
ПРАВ И ОБРАТЕН РЕД

Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се знания за числата, наименованията им и тяхното записване (зад. 1).
Чрез зад. 2 се въвежда новото знание въз основа на аналогията за събиране и изваждане на числата до 10. Използваните нагледни средства дават
възможност на учителя да насочи обучаваните от
него ученици за работа със своите сметала по същите случаи на събиране и изваждане или други.
Зад. 3 съдейства за частично затвърдяване на
новите знания. Отново учениците могат да работят със собствените си сметала.
При разглеждането на илюстрацията от зад. 4
се насочва вниманието на учениците към обектите и техните цени. Въз основа на дадените модели се изказват и решават задачи.
При подточка б) е добре да се заложи диференцирана работа.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.

Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
10, 20, 30, ..., 90, 100
.... по-голямо ..., ... по-малко...
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Актуализират се знания за десетица, единици;
брой десетици, брой единици и наименованието
на конкретното число, онагледено със съвкупности от 10 точки или пръчици (зад. 1). Тази дейност
може да продължи и със сметало.
Със зад. 2 се назовават нововъведените числа
30, 40, ..., 90 като двуцифрени.
Използва се аналогията с числата до 10, за да се
придобият знания и умения за сравняване на 10,
20, 30, ...., 90, 100 (зад. 3). Тези знания се затвърдяват чрез зад. 4 и зад. 5.
Учителят може да надгради работата по тези
задачи чрез използване на класното или индивидуалните сметала.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.

Урок 113. ЧИСЛАТА 10, 20, 30, ..., 90, 100.
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛАТА 10, 20, 30, ..., 90, 100
Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
10, 20, 30, ..., 90, 100
Събиране, изваждане с тях
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Зад. 1 е със занимателен елемент и това спомага за изграждане на мотивация за работа на
учениците. След указания учениците могат да
направят свързването самостоятелно, след което трябва да има проверка.

Урок 112. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛАТА 10, 20, 30, ..., 90, 100
Вид на урока: нови знания
Опорни знания и умения/думи и изрази
30 + 20 = 50; 50 – 30 = 20; 50 – 20 = 30
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивиране за учебна работа
– запознаване с новите знания
– частично затвърдяване и обобщение (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
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Чрез зад. 2, като се затвърдяват знанията от
предходния час и се обръща специално внимание на връзката между събирането и изваждането.
При зад. 3 отново се включени тези елементи,
но водещото е сравняването на пресмятанията.
Сбор на три от изучаваните двуцифрени числа е предвиден в зад. 4. Учениците чрез беседа
могат да представят начина, по който ще работят. Възможно е да се оставят самостоятелно да
продължат и след това да се направи проверка.
Зад. 5 е за съставяне и решаване на задачи по
отразената в илюстрацията информация. Тъй
като вариантите за задачи са много, то учителят
преценява (след направените от децата предложения) как да се работи.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.

ложена в зад. 3. Пред детето на илюстрацията
има три отсечки, начертани с различен цвят.
Чертежът дава възможност за съставяне и решаване на повече от заложените в учебника модели. Добре би били поне устно да се изкажат.
Дейностите в зад. 4 и зад. 5 е възможно да се
диференцират.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.
Урок 115. ЧИСЛАТА 10, 20, 30, ..., 90, 100.
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛАТА 10, 20, 30, ..., 90, 100
Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
10, 20, 30, ..., 90, 100
Събиране, изваждане с тях
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Попълването на таблиците в зад. 1 спомага за
откриване на аналогията за работа с числата до
10 и числата 10, 20, 30, ..., 90, 100. С помощта на
оцветяването се откриват закономерности, които стават „ видими“ за децата.
Зад. 2 е насочена за работа с мерната единица
за дължина сантиметър – съставят се и се решават задачи по дадените модели. Учителят може
да даде възможност за съставяне и решаване и
на други задачи.
Зад. 3 а) е за смисъла на действие изваждане,
а зад. 3б) – за сравняване чрез разлика.
Работата при зад. 4 може да се осъществи
чрез екипна дейност.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.

Урок 114. ЧИСЛАТА 10, 20, 30, ..., 90, 100.
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛАТА 10, 20, 30, ..., 90, 100
Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
10, 20, 30, ..., 90, 100
Събиране, изваждане с тях.
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
При зад. 1 учениците разглеждат илюстрацията и се насочват към изказване и решаване на
задачи. Устно могат да съставят и други задачи.
Задача 2 спомага за затвърдяването на знания
и умения за намиране сбор на три числа.
Работата с мерната единица за дължина е за82

УРОК 116. ЧИСЛАТА 10, 20, 30, ..., 90, 100.
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛАТА 10, 20, 30, ..., 90, 100.

цията и да съставят, решат задачи с действията
събиране и изваждане. Работи се върху илюстрация, отразяваща спортна зала или физкултурен салон. Учениците посочват видовете уреди
върху илюстрацията, групите, в които са обособени, количеството на обектите във всяка група.
Моделите под илюстрациите подпомагат
първокласниците да поставят конкретни въпроси и да намерят начина, по който могат да
пресметнат търсения резултат. Могат устно да
се съставят задачи, свързани както със смисъла
на действие събиране, така и за сравняване на
две числа.
Организацията на работа се преценява от
учителя. Коментират се съставените задачи и се
решават от учениците.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока. Те са от покупкопродажба (зад. 1), таблично зададена информация за килограми (зад. 2), измерване на страни
на правоъгълник и триъгълник и съставяне на
задачи.

Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
10, 20, 30, ..., 90, 100
Събиране, изваждане с тях
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Играта със стрелички е много популярна сред
децата. Учениците могат да работят по групи и
след това да коментират получените резултати
(зад. 1).
При зад. 2 е заложена идеята за използването
на условната мерна единица за дължина – крачка. Подточка б) може да бъде за допълнителна
работа за по-бързоуспяващите.
Зад. 3 предполага възможности за екипна работа – по преценка на учителя.
Текстовите задачи в зад. 4 могат да се работят
с по-висока степен на самостоятелност.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.

Урок 118. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ С
ИЗУЧЕНИТЕ ЧИСЛА
Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
Събиране, изваждане
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Зад. 1 е полифункционална и учениците е наложително да бъдат много наблюдателни. Класифицират фигури, разположени в редица по:
– вид;
– цвят;
– съставят и пресмятат задачи с откритите количества.
Зад. 2 е текстова и пропедевтично е заложена
идеята за надграждане на обикновена текстова

УРОК 117. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА
ЧИСЛАТА ДО 20
Вид на урока: затвърдяване
Опорни знания и умения/думи и изрази
Числата до 20, събиране и изваждане с тях
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на опорни знания и умения
и мотивиране за работа
– прилагане на придобитите знания и умения
– обобщаване знания и умения
Методически указания за реализиране на
урока
Същността на този урок е учениците да извлекат математическа информация от илюстра83

задача в съставна, което ще е предмет на методическа работа във втори клас.
Зад. 3 изисква разпознаване на геометрични
фигури и въз основа на открити количества – със-
тавяне и решаване на задачи.
Задачите в учебната тетрадка спомагат за реализацията на целта на урока.
УРОК 119. ПРОВЕРИ МОЖЕШ ЛИ
САМОСТОЯТЕЛНО ДА РЕШИШ
ЗАДАЧИТЕ
Вид на урока: диагностика на изходно ниво
Опорни знания и умения/думи и изрази
Изучените числа 0, 1, 2, ... 20, 30, 40, ..., 100.
Събиране, изваждане

Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– самостоятелно решаване на задачи след
инструкция на учителя
– преценка за работата на учениците (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
Учениците се ориентират при всяка от задачите и по възможност и преценка на учителя, се
оставят да работят самостоятелно.
В учебната тетрадка са съставени задачи в
две групи, чрез които да е възможно да се установи степента на овладените знания и умения за
изучените числа, действия събиране и изваждане с тях и някои мерни единици.

ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
УРОК 120. ЧИСЛАТА ДО 20

– понятията цифра, число, едноцифрено число, двуцифрено число;
– сравняване на числата;
– редицата от изучаваните числа и принципа за построяването ѝ;

Вид на урока: преговор
Опорни знания и умения/думи и изрази
Числата до 20, четене, записване, броене,
сравняване
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на знания, умения и мотивиране за работа
– систематизиране на конкретните за урока
знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
Методически указания за реализиране на
урока
В тази методическа единица се систематизират и обобщават знанията на учениците за числата до 20:
– връзка между определено количество от
обекти и съответното число;
– определяне броя на обектите;
– наименованията на числата;

УРОК 121. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ С
ЧИСЛАТА ДО 20
Вид на урока: преговор
Опорни знания и умения/думи и изрази
Събиране, изваждане, сбор, събираемо, разлика, умаляемо, умалител
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на знания, умения и мотивиране за работа
– систематизиране на конкретните за урока
знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
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Методически указания за реализиране на
урока
В тази тема се обобщават знанията за събиране и изваждане на числата до 20. Чрез подходящи илюстрации се насочва вниманието на
учениците към:
– понятието сбор и смисъла на операцията
събиране, идеи за разместителното свойство на
събирането, с което учениците ще се запознаят
във втори клас;
– понятието разлика и смисъла на операцията
изваждане;
– начини за събиране и изваждане на числата
до 20;
– връзката между събирането и изваждането,
проверка на изваждането чрез събиране;
– сбор на три и повече числа.
Цялата методическа работа е необходимо да
съдейства за систематизиране, за обобщаване
на знанията и усъвършенстване на уменията на
първокласниците за събиране и изваждане на
числата до 20 със и без преминаване.

Методически указания за реализиране на
урока
В тази методическа единица се систематизират и обобщават знания и умения за:
– четене и писане на естествените числа 10,
20, 30, 40,.... 90, 100;
– извършване на действията събиране и изваждане с тях;
– разграничаване едноцифрени и двуцифрени числа;
– решаване на текстови задачи с тези числа.
УРОК 123. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ
Вид на урока: преговор
Опорни знания и умения/думи и изрази
Текстова задача, условие, числови данни, въпрос
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на знания, умения и мотивиране за работа
– систематизиране на конкретните за урока
знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).

УРОК 122. ЧИСЛАТА 10, 20, 30, ..., 90, 100.
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ С ТЯХ
Вид на урока: преговор

Методически указания за реализиране на
урока
Урокът е подчинен на текстовите задачи,
свързани със смисъла на действията събиране
и изваждане. В тази разработка ясно проличават идеите на авторите за първоначална работа
върху илюстрации или предметно-аналитични
картини като предпоставка за разбиране смисъла на понятието текстова задача. Надграждането
на тази дейност става чрез създаване на условия
за самостоятелно възприемане на информация и
изказване на елементарна текстова задача. Следващият етап е самостоятелно четене на текст и
решаване на възприетата текстова задача.

Опорни знания и умения/думи и изрази
10, 20, 30, ..., 90, 100.
Събиране и изваждане с тях
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на знания, умения и мотивиране за работа
– систематизиране на конкретните за урока
знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
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УРОК 124. ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ

Методически указания за реализиране на
урока
Геометричният материал е обобщен, като са
създадени условия за повторение на придобитите знания и умения за разпознаване на изучените геометрични фигури, за измерване на отсечка, за чертане на отсечка по дадена дължина, за
чертане в квадратна мрежа на правоъгълник и
квадрат.

Вид на урока: преговор
Опорни знания и умения/думи и изрази
Текстова задача, условие, числови данни,
въпрос
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на знания, умения и мотивиране за работа
– систематизиране на конкретните за урока
знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).

УРОК 126. САНТИМЕТЪР, КИЛОГРАМ,
СТОТИНКА, ЛЕВ, ЧАС, ЧÀСА, ЧАСÀ.
Вид на урока: преговор

Методически указания за реализиране на
урока
В тази тема текстовите задачи са за намиране
на число, с няколко единици по-голямо или помалко от дадено. Включени са и задачи за сравняване на две числа чрез тяхната разлика.
Актуализирането на знанията е добре да започне от сравняването на числа, изказване на
отношенията между тях и чак тогава да се премине към решаване на текстови задачи.

Опорни знания и умения/думи и изрази
см, кг, ст., лев, час (редно и количествено значение)

УРОК 125. ТРИЪГЪЛНИК, КВАДРАТ,
КРЪГ, ПРАВОЪГЪЛНИК, ОТСЕЧКА

Методически указания за реализиране на
урока
На величините и някои мерни единици за тях,
които са били обект на внимание на първокласниците, е подчинена тази тема. Учениците трябва да свържат правилно определена величина с
дадена мерна единица за нейното измерване, да
различат употребата на думите „чàса“, „часà“,
да работят с еднородни именувани числа.

Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на знания, умения и мотивиране за работа
– систематизиране на конкретните за урока
знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).

Вид на урока: преговор
Опорни знания и умения/думи и изрази
Триъгълник, квадрат, кръг, правоъгълник,
отсечка.
Страна, връх
Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на знания, умения и мотивиране за работа
– систематизиране на конкретните за урока
знания и умения
– обобщаване знания и умения (чрез подходящи за обучаваните ученици дейности,
похвати и игрови елементи).
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УРОК 127. МОГА ДА РЕШАВАМ
САМОСТОЯТЕЛНО ЗАДАЧИТЕ

Урок 128. РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ
Вид на урока: преговор

Вид на урока: обобщение

Опорни знания и умения/думи и изрази
Понятия, заложени в учебната програма за
1. клас

Опорни знания и умения/думи и изрази
Понятия, заложени в учебната програма за
1. клас

Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания
– самостоятелно решаване на задачи след
инструкция на учителя
– преценка за работата на учениците (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).

Основни компоненти в структурата на урока
– актуализиране на необходимите знания и
мотивация за работа
– самостоятелно решаване на задачи след
инструкция на учителя
– преценка за работата на учениците (чрез
подходящи за обучаваните ученици дейности, похвати и игрови елементи).

Методически указания за реализиране на
урока
В тази разработка са включени:
– занимателни задачи с някои нестандартни
елементи в тях;
– „кръстословица“, след попълването на която се надяваме учениците да са удовлетворени
от целогодишните си занимания по математика.

Методически указания за реализиране на
урока
Учениците се ориентират при всяка от задачите и по възможност и преценка на учителя, се
оставят да работят самостоятелно.
В учебната тетрадка са съставени задачи в
две групи, чрез които да е възможно да се установи степента на овладените знания и умения
за изучените числа, действия с тях и мерни единици.
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5.

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
ПО МАТЕМАТИКА 1. КЛАС

ж) описване с математически модел на реални
и картинно представени практически ситуации;
з) свързване на аритметичните действия с
практически решения и формулиране на отговор;
и) решаване на логически задачи за откриване на отношения, връзки, зависимости, закономерности.
4. Дигитална компетентност: а):
а) използване на клавиатура за записване на
числа и числови изрази.
5. Умения за учене: а), б), в), г):
а) проверка на резултат от извършено аритметично действие;
б) откриване на грешки при записване и при
решаване на числови изрази;
в) използване на информация, представена
чрез дидактически материали, рисунки и схеми;
г) използване на различни графични модели
за представяне на количества и дължини.
6. Социални и граждански компетентности: а), б), в):
а) събиране на данни и съставяне на задачи,
свързани със семейството и училището, професиите, празниците и др.;
б) екипно решаване на задачи, които развиват
логическото и комбинаторното мислене;
в) изразяване на толерантно отношение към
грешките на другите.
7. Инициативност и предприемчивост: а),
б), в):
а) решаване на задачи с българските банкноти и монети – лев и стотинка;
б) планиране, организиране и изпълнение на
възложените задачи във времето;
в) използване на нестандартни средства и
нагледни материали (въже, панделка, стъпало,
палец, крачка, ръка) вместо чертожна линия за
измерване на обекти.
8. Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество: а),б), в), г), д):
а) преоткриване на геометрични фигури в
произведения на изобразителното изкуство и
създаване на картини, съставени от геометрични фигури;

Областите на компетентност, очакваните резултати от обучението (знания, умения, отношения) и връзката им с отделни ключови компетентности и характерните за тях дейности (съобразно
изискванията за резултатите от обучението (ИРО)
по МАТЕМАТИКА) са въз основа на Учебната
програма по математика за 1. клас.
Ключовите компетентности от Учебната
програма по математика за 1. клас се номерират от 1 до 9; дейностите, които ги характеризират – се посочват с подточки : а), б), в),
г), д), е), ж), з), и), й).
1. Компетентности в областта на българския език (виж: Учебната програма по математика за 1. клас – страница 8: а), б), в), г):
а) описване на количествени отношения от
реалността;
б) записване на числата с цифри и с думи;
в) четене и съкратено записване на изучаваните мерни единици;
г) четене с разбиране на текстова задача.
2. Умения за общуване на чужди езици: а),
б):
а) откриване на прилики и разлики в елементи на цифри и на букви от различни езици;
б) броене и сравяване на броя букви в думи,
написани на български и на чужд език.
3. Математическа компетентност и основни
компетентности в областта на природните науки и технологиите: а), б), в), г), д), е), ж), з), и):
а) определяне на брой обекти и сравняване на
количества;
б) подреждане на числа и на числови редици
за установяване на взаимовръзки между числата в тях;
в) решаване на числови изрази с две и повече
пресмятания;
г) ориентиране в пространството и определяне на местоположението на предмети;
д) решаване на текстови задачи с едно пресмятане;
е) откриване и назоваване на квадратни, правоъгълни, триъгълни и кръгли форми в предмети от обкръжението на детето;
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9. Умения за подкрепа на устойчиво развитие и за здравословен начин на живот и
спорт: а), б), в):
а) определяне на времето в часове при съставяне на дневен режим;
б) откриване на изучените геометрични фигури в реални предмети от заобикалящата среда;
в) използване на данни и любопитни факти
при моделиране на ситуации с числови изрази.

б) откриване на закономерности при ритмично редуване на различни обекти;
в) изработване на цифри от различни материали;
г) откриване графичното изображение на цифри в предмети от заобикалящия свят;
д) участие в математически състезания и тържества с математическа насоченост.

Разпределение на часовете:
Годишен брой часове за изучаване на предмета МАТЕМАТИКА в 1. клас –
128 часа (32 седмици по 4 часа)
За нови знания
За затвърдяване на новите знания и за обобщение
За диагностика на входно, междинно и изходно ниво
Общо:
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65 часа
60 часа
3 часа
128 часа
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3.

2.

1

1

1

Горе, долу.
Ляво, дясно.
Пред, зад.

1.

Малко, голямо. ПО
Ниско, високо. 1 час
Късо, дълго.

Нагоре, наПО
долу. Отгоре, 1 час
отдолу. Вътре,
вън. Близо,
далеч, между

Преговор
с обобщение
(ПО)
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

Използва изградени в
предучилищната подготовка математически
представи за сравняване
по пространствените
измерения на обектите.

Използва изградени в
предучилищната подготовка математически
представи за пространствено ориентиране.

Използва изградени в
предучилищната подготовка математически
представи за пространствено ориентиране.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Малко,
голямо, ниско, високо,
късо, дълго.

Нагоре,
надолу,
отгоре, отдолу, вътре,
вън, близо,
далеч,
между

Горе, долу,
ляво, дясно,
пред, зад,
над и др.

Нови
понятия

Използване на илюстрации и реални обекти
за определяне на големината, местоположението им и ориентиране
в пространството.

Използване на илюстрации и реални обекти
за определяне на
местоположението им
и ориентиране в пространството.

Използване на илюстрации и реални обекти
за определяне на
местоположението им
и ориентиране в пространството.

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица оценяване по теми и/
или раздели

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици X 4 часа седмично = 72 часа

по учебния предмет математика за 1. клас

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

УТВЪРДИЛ
Директор: …………………………
(Име, фамилия, подпис)
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8.

7.

6.

5.

2

2

2

2

1

Число две.
Цифра 2

Число едно.
Цифра 1

Провери
можеш ли …
(диагностика)

Сравняване

Групиране

4.

НЗ
1 час

Нови
знания
(НЗ)
1 час

Диагнос
тика на
входно
равнище
(входяща)
1 час

ПО
1 час

ПО
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

Познава количествената характеристика на
числото две и неговото
означение с цифра.

Познава количествената характеристика на
числото едно и неговото
означение с цифра.

Използва математически
представи за пространствено ориентиране, за
сравняване, групиране,
подреждане на обекти по
зададени признаци.

Сравнява количества.

Групира и подрежда
обекти по зададени
признаци.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Число две,
цифра 2,
сравняване:
по-голямо,
по-малко,
равно, първи, втори

Число едно,
цифра 1,
равно,
първи

Горе, долу,
ляво, дясно,
пред, зад,
над, повече,
по-малко,
толкова –
колкото

Повече,
по-малко,
толкова
колкото

Групира
по цвят,
форма,
големина

Нови
понятия

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

Определяне на количес
тво. Формиране на
умения за писане и
разпознаване на цифрата 2.

Определяне количество
от един елемент.
Формиране на умения
за писане и разпознаване на цифрата 1.

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

Извличане информация самостоятелна раот сюжетни картини,
бота, индивидуални
рисува, оцветява,
беседи
сравнява.

Манипулиране с
конкретни предмети и с
модели на геометрични
фигури. Използване на
илюстрации и реални
обекти за сравняване.

Манипулиране с
конкретни предмети и с
модели на геометрични
фигури. Използване на
илюстрации и реални
обекти за работа с
групи.

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица оценяване по теми и/
или раздели
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12.

11.

10.

3

3

3

3

Събиране и
изваждане на
числата едно,
две и три
(упражнение)

Събиране и
изваждане с
числата до 3

Число три.
Цифра 3
Триъгълник

Събиране.
Изваждане.
Знак +.
Знак –.

9.

Нови
понятия

Число три,
цифра 3,
трети, три
ъгълник.

1 + 1,
2 – 1,
2 + 1,
3 – 1,
3–2

1. Илюстрира с примери 2 + 1,
смисъла на аритметич3 – 1,
ните действия събиране 3 – 2
и изваждане на числата
до 3.
2. Използва знаците „+“ и
„–“ за представянето им.
3. Използва връзката
между събирането и
изваждането.

1. Познава количествената характеристика на
числото три и неговото
означение с цифра.
2. Сравнява числата до 3.
3. Брои до 3.
4. Разпознава геометричната фигура триъгълник.

1. Илюстрира с примери Събиране.
смисъла на аритметичИзваждане.
ните действия събиране Знаци +, –
и изваждане на числата
до 2.
2. Използва знаците „+“ и
„–“ за представянето им.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Затвърдя- 1. Илюстрира с примери
ване (З)
смисъла на аритметич1 час
ните действия събиране
и изваждане на числата
до 3.
2. Използва знаците „+“ и
„–“ за представянето им.
3. Използва връзката
между събирането и
изваждането.

НЗ
1 час

НЗ
1 час

НЗ
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

Представяне на конкретна ситуация чрез
събиране или изваждане на две числа.
Пресмятане на сборове
и разлики с числата
1, 2, 3.

Представяне на конкретна ситуация чрез
събиране или изваждане на две числа.
Пресмятане на сборове
и разлики с числата
1, 2, 3.

Определяне количество
от три елемента. Броене
до 3.
Разпознаване на
цифра 3.
Писане на цифра 3.
Сравняване на изучените числа.

Представяне на конкретна ситуация като
сбор или разлика на две
числа.
Пресмятане на сбор и
разлики с числата
1 и 2.

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи
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15.

14.

4

4

4

Число нула.
Цифра 0. Кръг

Събиране и
изваждане на
числата до 4

Число четири.
Цифра 4.
Квадрат

13.

НЗ
1 час

НЗ
1 час

НЗ
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

3 + 1,
4 – 1,
4 – 3,
2 + 2,
4 – 2.

Число четири, цифра
4, четвърти,
квадрат

Нови
понятия

1. Познава количествеЧисло нула,
ната характеристика на
цифра 0,
числото нула и неговото кръг
означение с цифра.
2. Сравнява числата
от 0 до 4.
3. Брои до 4 в прав, в
обратен ред, поредно.
4. Разпознава геометричната фигура кръг.

1. Илюстрира с примери
смисъла на аритметичните действия събиране
и изваждане на числата
до 4.
2. Използва знаците „+“ и
„–“ за представянето им.
3. Извършва тези действия с числата до 4.
4. Използва връзката
между събирането и
изваждането.

1. Познава количествената характеристика на
числото четири и неговото означение с цифра.
2. Сравнява числата до 4.
3. Брои до 4 в прав, в
обратен ред и поредно.
4. Разпознава геометричната фигура квадрат.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Определяне на съвкупност без елементи.
Разпознаване на цифрата за обозначаването
ѝ – 0.
Писане на цифра 0.
Сравняване на изучените числа.

Представяне на конкретна ситуация чрез
събиране или изваждане на две числа.
Пресмятане на сборове
и разлики с числата
1, 2, 3 и 4.

Определяне количество
от четири елемента.
Броене до 4.
Разпознаване на цифра
4. Писане на цифра 4.
Сравняване на изучените числа.

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи
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18.

17.

5

5

4

Число пет.
Цифра 5

Събиране и
изваждане на
числата
1, 2, 3, 4 и 0.
(упражнение)

Събиране и
изваждане на
числата
1, 2, 3, 4 и 0

16.

НЗ
1 час

З
1 час

НЗ
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

1 + 0, 2 + 0,
3 + 0, 4 + 0,
1 – 0, 2 – 0,
3 – 0 , 4 – 0,
1 – 1, 2 – 2,
3 – 3, 4 – 4

1 + 0, 2 + 0,
3 + 0, 4 + 0,
1 – 0, 2 – 0,
3 – 0 , 4 – 0,
1 – 1, 2 – 2,
3 – 3, 4 – 4

Нови
понятия

1. Познава количествеЧисло пет,
ната характеристика на
цифра 5,
числото пет и неговото
пети
означение с цифра.
2. Сравнява числата
от 0 до 5.
3. Брои до 5 в прав,
в обратен ред и поредно.
4. Определя мястото
на числата от 1 до 5 в
редицата на изучените
числа.

1. Илюстрира с примери
смисъла на аритметичните действия събиране и
изваждане на числата 0,
1, 2, 3 и 4.
2. Използва знаците „+“ и
„–“ за представянето им.
3. Използва връзката
между събирането и
изваждането.

1. Илюстрира с примери
смисъла на аритметичните действия събиране и
изваждане на числата
0, 1, 2, 3 и 4.
2. Използва знаците „+“ и
„–“ за представянето им.
3. Използва връзката
между събирането и
изваждането.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Определяне количество
от пет елемента.
Броене до 5. Разпознаване на цифра 5.
Писане на цифра 5.
Сравняване на изучените числа.

Представяне на конкретна ситуация чрез
събиране или изваждане на две числа.
Пресмятане на сборове
и разлики с числата 1,
2, 3, 4 и 0.

Представяне на конкретна ситуация чрез
събиране или изваждане на две числа.
Пресмятане на сборове
и разлики с числата 1,
2, 3, 4 и 0.

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи
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21.

20.

6

5

5

Число шест.
Цифра 6

Събиране и
изваждане на
числата до 5

Събиране и
изваждане на
числата до 5

19.

НЗ
1 час

З
1 час

НЗ
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

1. Познава количествената характеристика на
числото шест и неговото
означение с цифра.
2. Сравнява числата
от 0 до 6.
3. Брои до 6 в прав, в
обратен ред и поредно.
4. Разбира принципа за
изграждане на редицата
от числата до 6.

1. Илюстрира с примери
смисъла на аритметичните действия събиране
и изваждане на числата
до 5.
2. Използва знаците „+“ и
„–“ за представянето им.
3. Извършва тези действия с числата до 5.
4. Използва връзката
между събирането и
изваждането.

1. Илюстрира с примери
смисъла на аритметичните действия събиране
и изваждане на числата
до 5.
2. Използва знаците „+“ и
„–“ за представянето им.
3. Извършва тези действия с числата до 5.
4. Използва връзката
между събирането и
изваждането.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Число
шест,
цифра 6,
шести,

4 + 1,
5 – 1,
5 – 4,
3 + 2,
5 – 3,
5 – 2,
5 + 0,
5 – 5,
5 – 0.

Нови
понятия

Определяне количество
от шест елемента.
Броене до 6. Разпознаване на цифра 6.
Писане на цифра 6.
Сравняване на изучените числа.

Представяне на конкретна ситуация чрез
събиране или изваждане на две числа.
Пресмятане на сборове
и разлики с числата
1, 2, 3, 4, 5 и 0.

Представяне на конкретна ситуация чрез
събиране или изваждане на две числа.
Пресмятане на сборове
и разлики с числата
1, 2, 3, 4, 5 и 0.

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи
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23.

6

6

Събиране и
изваждане на
числата до 6.
(упражнение)

Събиране и
изваждане на
числата до 6.
Стотинка.
Лев

22.

З
1 час

НЗ
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

1. Илюстрира с примери
смисъла на аритметичните действия събиране
и изваждане на числата
до 6.
2. Използва знаците „+“ и
„–“ за представянето им.
3. Извършва тези действия с числата до 6.
4. Използва връзката
между събирането и
изваждането.
5. Представя числото 6
като сбор на други две.
6. Решава устно текстова
задача с едно пресмятане
за събиране и изваждане.

1. Илюстрира с примери
смисъла на аритметичните действия събиране
и изваждане на числата
до 6.
2. Използва знаците „+“ и
„–“ за представянето им.
3. Използва връзката
между събирането и
изваждането.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

5 + 1,
6 – 1,
6 – 5,
4 + 2,
6 – 4,
6 – 2,
3 + 3,
6 – 3,
6 + 0,
6 – 6,
6–0

5 + 1, 6 – 1,
6 – 5, 4 + 2,
6 – 4, 6 – 2,
3 + 3, 6 – 3,
6 + 0, 6 – 6,
6 – 0,
1 ст., 2 ст.,
5 ст.,
1 лв., 2 лв.,
5 лв.

Нови
понятия

Представяне на конкретна ситуация чрез
събиране или изваждане на две числа.
Пресмятане на сборове
и разлики с числата
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 0.

Представяне на конкретна ситуация чрез
събиране или изваждане на две числа.
Пресмятане на сборове
и разлики с числата
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 0.

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи
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26.

25.

7

6

6

Събиране и
изваждане на
числата до 7.
Събиране на
три и повече
числа

Събиране и
изваждане на
числа до 7.
Килограм

Число седем.
Цифра 7

24.

НЗ
1 час

НЗ
1 час

НЗ
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

1. Илюстрира с примери
смисъла на аритметичните
действия събиране и изваждане на числата до 7.
2. Използва знаците „+“ и
„–“ за представянето им.
3. Извършва тези действия с числата до 7.
4. Използва връзката
между събирането и
изваждането.

1. Илюстрира с примери
смисъла на аритметичните действия събиране
и изваждане на числата
до 7.
2. Използва знаците „+“ и
„–“ за представянето им.
3. Извършва тези действия с числа до 7.
4. Използва връзката
между събирането и
изваждането.
5. Познава мерната единица за маса килограм и
нейното означение.

1. Познава количествената характеристика на
числото седем и неговото
означение с цифра.
2. Сравнява числата
от 0 до 7.
3. Брои до 7 в прав,
в обратен ред и поредно.
4. Разбира принципа за
изграждане на редицата
от числата до 7.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

3 + 4,
7 – 4,
7 – 3,
7 + 0,
7 – 7,
7 – 0,
4+2+1

6 + 1,
7 – 1,
7 – 6,
5 + 2,
7 – 2,
7 – 5,
килограм
(кг)

Число
седем,
цифра 7,
седми.

Нови
понятия

Представяне на конкретна ситуация чрез
събиране или изваждане на дадени числа.
Събиране на три числа.
Пресмятане сборове и
разлики с числа до 7.

Представяне на конкретна ситуация чрез
събиране или изваждане на две числа.
Пресмятане на сборове
и разлики с числа до 7.

Определяне количество
от седем елемента.
Броене до 7. Разпознаване на цифра 7.
Писане на цифра 7.
Сравняване на изучените числа.

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи
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28.

7

7

Число осем.
Цифра 8

Събиране и
изваждане на
числата до 7
(упражнение)

27.

НЗ
1 час

З
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

1. Познава количествената характеристика на
числото осем и неговото
означение с цифра.
2. Сравнява числата
от 0 до 8.
3. Брои до 8 в прав, в
обратен ред и поредно.
4. Разбира принципа за
изграждане на редицата
от числата до 8.

1. Илюстрира с примери
смисъла на аритметичните действия събиране
и изваждане на числата
до 7.
2. Използва знаците „+“ и
„–“ за представянето им.
3. Извършва тези действия с числата до 7.
4. Използва връзката
между събирането и
изваждането.
5. Представя числото 7
като сбор на други две.
6. Решава устно текстова
задача с едно пресмятане
за събиране и изваждане.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението
Представяне на конкретна ситуация чрез
събиране или изваждане две числа.
Пресмятане на сбор на
три числа. Събиране и
изваждане с числа до 7.

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица оценяване по теми и/
или раздели

Число осем, Определяне количество
цифра 8,
от осем елемента.
осми
Броене до 8. Разпознаване на цифра 8.
Писане на цифра 8.
Сравняване на изучените числа.

Нови
понятия
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31.

30.

8

8

7

Събиране и
изваждане на
числата до 8.
(упражнение)

Събиране и
изваждане на
числа до 8

Събиране и
изваждане на
числа до 8

29.

З
1 час

НЗ
1 час

НЗ
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

1. Илюстрира с примери
смисъла на аритметичните действия събиране и
изваждане с тях.
2. Използва знаците „+“ и
„–“ за представянето им.
3. Извършва тези действия с числа до 8.
4. Представя числото 8
като сбор на други две.
5. Използва връзката
между събирането и
изваждането.

1. Илюстрира с примери
смисъла на аритметичните действия събиране
и изваждане на числата
до 8.
2. Използва знаците „+“ и
„–“ за представянето им.
3. Извършва тези действия с числа до 8.
4. Използва връзката
между събирането и
изваждането.

1. Илюстрира с примери
смисъла на аритметичните действия събиране и
изваждане на числа до 8.
2. Използва знаците „+“ и
„–“ за представянето им.
3. Извършва тези действия с числа до 8.
4. Използва връзката
между събирането и
изваждането.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

5 + 3,
8 – 3,
8 – 5,
4 + 4,
8 – 4,
8 + 0,
8 – 8,
8–0

7 + 1,
8 – 1,
8 – 7,
6 + 2,
8–2,
8–6

Нови
понятия

Представяне на конкретна ситуация чрез
събиране или изваждане на изучени числа.
Пресмятане на сборове
и разлики с числа до 8.

Представяне на конкретна ситуация чрез
събиране или изваждане на изучени числа.
Пресмятане на сборове
и разлики с числа до 8.

Манипулиране с обекти
– реални или от приложението.
Представяне на конкретна ситуация чрез
събиране или изваждане на изучени числа.
Пресмятане на сборове
и разлики с числа до 8.

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна
работа, индивидуални беседи

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица оценяване по теми и/
или раздели

100

34.

33.

9

8

8

Събиране и
изваждане с
числата до 9

Събиране и
изваждане на
числа до 9

Число девет.
Цифра 9

32.

НЗ
1 час

НЗ
1 час

НЗ
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

Нови
понятия

1. Илюстрира с примери
смисъла на аритметичните действия събиране и
изваждане на числа до 9.
2. Използва знаците „+“ и
„–“ за представянето им.
3. Извършва тези действия
с: числата до 9;
с изучените мерни
единици.
4. Използва връзката
между събирането и
изваждането.

1. Илюстрира с примери
смисъла на аритметичните действия събиране и
изваждане на числа до 9.
2. Използва знаците „+“ и
„–“ за представянето им.
3. Извършва тези действия с: числа до 9; с изучените мерни единици.
4. Използва връзката
между събирането и
изваждането.
6 + 3,
9 – 3,
9 – 6,
5 + 4,
9 – 5,
9 – 4,
9 + 0,
9 – 9,
9–0

8 + 1,
9 – 1,
9 – 8,
7 + 2,
9 – 2,
9 – 7.

1. Познава количествеЧисло девет
ната характеристика на
цифра 9,
числото девет и неговото девети.
означение с цифра.
2. Сравнява числата
от 0 до 9.
3. Брои до 9 в прав, в
обратен ред и поредно.
4. Разбира принципа за
изграждане на редицата
от числата до 9.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Описване по сюжетни
картини с математически контекст.
Представяне на ситуации чрез събиране или
изваждане на две числа.
Пресмятане на сборове
и разлики с числа до 9

Описване по сюжетни
картини с математически контекст.
Представяне на ситуации чрез събиране или
изваждане на две числа.
Пресмятане на сборове
и разлики с числа до 9.

Определяне количество
от девет елемента.
Броене до 9. Разпознаване на цифра 9.
Писане на цифра 9.
Сравняване на изучените числа.

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи
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36.

9

9

Число десет.
Записване
на числото с
цифри 10

Събиране и
изваждане с
числата до 9.
(упражнение)

35.

НЗ
1 час

З
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

1. Познава количествената характеристика на
числото десет и неговото
означение с цифри.
2. Сравнява числата
от 0 до 10.
3. Брои до 10 в прав,
в обратен ред и поредно.
4. Разбира принципа за
изграждане на редицата
от числата до 10.

1. Илюстрира с примери
смисъла на аритметичните действия събиране и
изваждане на числа до 9.
2. Използва знаците „+“ и
„–“ за представянето им.
3. Извършва тези действия с: числата до 9;
с изучените мерни
единици.
4. Използва връзката
между събирането и
изваждането.
5. Представя числото 9
като сбор на други две.
6. Решава устно текстова
задача с едно пресмятане
за събиране и изваждане.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Число
десет,
записване с
цифри,
10, десети

Нови
понятия

Определяне количество
от десет елемента.
Броене до 10.
Разпознаване на записа
с цифри 10.
Писане на 10.
Сравняване на изучените числа.

Описване по сюжетни
картини с математически контекст. Представяне на ситуация чрез
събиране или изваждане на изучени числа.
Пресмятане на сборове
и разлики с числа до 9

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи
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38.

10

9

Събиране и
изваждане с
числа до 10

Събиране и
изваждане с
числа до 10

37.

НЗ
1 час

НЗ
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

1. Илюстрира с примери
смисъла на аритметичните действия събиране и
изваждане на числа
до 10.
2. Използва знаците „+“ и
„–“ за представянето им.
3. Извършва тези действия с:
– числата до 10;
– с изучените мерни
единици.
4. Използва връзката
между събирането и
изваждането.

1. Илюстрира с примери
смисъла на аритметичните действия събиране и
изваждане на числа
до 10.
2. Използва знаците „+“ и
„–“ за представянето им.
3. Извършва тези действия с:
– числа до 10;
– с изучените мерни
единици.
4. Използва връзката
между събирането и
изваждането.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

7 + 3,
10 – 3,
10 – 7,
6 + 4,
10 – 6,
10 – 4,
5 + 5,
10 – 5,
10 + 0,
10 – 10,
10 – 0

9 + 1,
10 – 1,
10 – 9,
8 + 2,
10 – 2,
10 – 8

Нови
понятия

Описване по сюжетни
картини с математически контекст. Представяне на конкретна
ситуация чрез събиране
или изваждане на две
числа.
Пресмятане на сборове
и разлики с числа
до 10.

Манипулиране с обекти
– реални или от приложението.
Представяне на конкретна ситуация чрез
събиране или изваждане на изучени числа.
Пресмятане на сборове
и разлики с числа
до 10.

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи
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41.

40.

10

10

10

Събиране и
изваждане на
числата до 10
(обобщение)

Числата до 10
(обобщение)

Събиране и
изваждане на
числата до 10
(упражнение)

39.

О
1 час

Обобщение (О)
1 час

З
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

1. Извършва тези действия с:
– числата до 10;
– с изучените мерни
единици.
2. Използва връзката
между събирането и
изваждането.
3. Представя числата до
10 като сбор на други
две.
4. Събира три и повече
числа.
5. Решава устно текстова
задача с едно пресмятане
за събиране и изваждане.

1. Познава количествената характеристика
на числата до десет и тяхното означение с цифри.
2. Сравнява числата
от 0 до 10.
3. Брои до 10 в прав, в
обратен ред и поредно.
4. Разбира принципа за
изграждане на редицата
от числата до 10.

1. Извършва тези действия с:
– числата до 10;
– с изучените мерни
единици.
2. Използва връзката
между събирането и
изваждането.
3. Представя числото 10
като сбор на други две.
4. Решава устно текстова
задача с едно пресмятане
за събиране и изваждане.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Нови
понятия

Подреждане на числова
редица, установяване
на взаимовръзки
между числата в нея,
пресмятане на сборове
с до три събираеми;
пресмятане на разлики
с изучени числа

Определяне количества
на числа до десет.
Броене до 10.
Разпознаване на записа
с цифри на числата
до 10. Сравняване на
изучените числа.

Описване по сюжетни
картини с математически контекст. Представяне на ситуации чрез
събиране или изваждане на две числа.
Пресмятане на сборове
и разлики с числа
до 10.

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи
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45.

44.

43.

12

11

11

11

НЗ
1 час

Диагностика на
междинно
ниво
1 час

Числата 11, 12, НЗ
13, 14, 15, 16, 1 час
17, 18, 19, 20

Десетица

Провери
можеш ли
да решиш
самостоятелно
задачите

Събиране и
изваждане на
числата до 10
(обобщение)

42.

З
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

Нови
понятия

Чете и записва с цифри
числата от 11 до 20.

11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19,
20

Представя десетицата
десетица,
като сбор от 10 единици. единици,
10 ед. =
= 1 дес.

1. Извършва тези действия с:
– числата до 10;
– с изучените мерни
единици.
2. Използва връзката
между събирането и
изваждането.
3. Представя числата до
10 като сбор на други
две.
4. Събира три и повече
числа.
5. Решава устно текстова
задача с едно пресмятане
за събиране и изваждане

1. Описва с математически модели на реални и
картинно представени
практически ситуации.
2. Решава устно текстова
задача с едно пресмятане
за събиране и изваждане

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението
формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

Назоваване числата
от 11 до 20, извличане
и коментиране на ин
формация от таблици.
Използване десетиците
и единиците като
бройни единици.

Групиране предмети
по единици, петици,
десетици.
Извличане информация
от изображения

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

Описване по сюжетни самостоятелна
картини с математиче- работа,
ски контекст.
индивидуални беседи
Представяне на ситуации чрез събиране или
изваждане на две числа.
Пресмятане на сборове
и разлики с числа
до 10.

Описване по сюжетни
картини с математически контекст.
Представяне на ситуации чрез събиране или
изваждане на две числа.
Пресмятане на сборове
и разлики с числа
до 10.

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
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48.

47.

12

12

12

Сантиметър

Отсечка

Едноцифрени
и двуцифрени
числа.
Сравняване

46.

НЗ
1 час

НЗ
1 час

НЗ
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

отсечка,
чертожна
линия,
чертане на
отсечка

11 < 20
..............
20 > 19
едноцифрено число,
двуцифрено число;
по-голямо,
по-малко,
равно

Нови
понятия

1. Познава мерната
дължина
единица за дължина
на отсечка,
„сантиметър“ и нейното сантиметър
означение (см).
2. Използва чертожната
линия за измерване и
чертане по дадена дължина.
3. Записва резултата от
измерването на отсечка в
сантиметри.
4. Извършва действията
събиране и изваждане с
мерната единица сантиметър.

1. Разпознава точка и
отсечка.
2. Използва чертожна
линия за чертане на
отсечка.

1. Сравнява числата до 20.
2. Познава едноцифрено
и двуцифрено число.
3. Познава значението
на цифрите в записа на
числото според позицията им.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Използване мерната
единица за измерване
на дължината на обекти
и предмети от заобикалящата детето действителност.
Използване на чертожна линия за измерване
и чертане.

Разпознаване на геометричната фигура
отсечка.
Събиране и изваждане
на именувани числа
чрез използване на поз
нати мерни единици.

Подреждане на числова
редица, установяване
на взаимовръзки между
числата в нея. Използване на понятията
„едноцифрено число“
и „двуцифрено число“.
Анализира графична
информация, рисува.
Работа с познати
геометрични фигури.

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи
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50.

12

12

Числата до 20.
(упражнение)

Числата до 20.
Отсечка.
Сантиметър
(см).
(упражнение)

49.

З
1 час

З
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

1. Чете и записва с цифри
числата от 11 до 20.
2. Сравнява числата до 20.
3. Познава едноцифрено
и двуцифрено число.
4. Познава значението
на цифрите в записа на
числото според позицията им.

1. Познава едноцифрено
и двуцифрено число.
2. Познава значението на
цифрите в записа на
числото според позицията им.
3. Разпознава точка и
отсечка.
4. Използва чертожна
линия за чертане на
отсечка.
5. Записва резултата от
измерването на отсечка в
сантиметри.
6. Извършва действията
събиране и изваждане с
мерната единица сантиметър.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Нови
понятия

Назоваване числата от
11 до 20, извличане и
коментиране на информация от таблици.
Използване десетиците и единиците
като бройни единици.
Подреждане на числова
редица, установяване
на взаимовръзки между
числата в нея. Използване на понятията
„едноцифрено число“ и
„двуцифрено число

Броене в прав и обратен ред. Извличане на
информация от изображение.
Разпознаване на геометричната фигура
отсечка.
Използване мерната
единица за измерване
на дължината на обекти
и предмети от заобикалящата детето действителност.
Използване на чертожна линия за измерване
и чертане.

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи
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54.

53.

52.

14

14

13

НЗ
1 час

Събиране и
З
изваждане на
1 час
числа до 20 без
преминаване
10 + 5; 15 – 5;
15 – 10;
13 + 5; 18 – 5;
18 – 13

Събиране и
НЗ
изваждане на
1 час
числа до 20 без
преминаване
13 + 5, 18 – 5,
18 – 13

Събираемо.
Сбор

Събиране и
НЗ
изваждане на
1 час
числата до 20
без преминаване 10 + 5;
15 – 5;
15 – 10.

51.

13

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

Извършва действията
събиране и изваждане с
числа до 20 от вида:
10 + 5; 15 – 5;
15 – 10; 13 + 5;
18 – 5; 18 –13

Извършва действията
събиране и изваждане с
числа до 20 от вида:
13 + 5;
18 – 5;
18 –13

Познава наименованията на компонентите и
резултата при решаване
на задачи от събиране.

Извършва действията
събиране и изваждане с
числа до 20 от вида:
10 + 5,
15 – 5;
15 – 10

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението
Използване нагледни
опори и изображения за
решаване на задачи.
Използване на аналогия
при решаването на
определени взаимосвързани задачи.

13 + 5,
18 – 5,
18 – 13,
събираемо,
сбор

Извлича информация от
сюжетна картина, която
използва при решаване
на конкретни задачи.
Устно решава текстови
задачи с нагледни
опори.

Използване нагледни
опори и изображения за
решаване на задачи.
Използване на аналогия при решаването
на определени взаимосвързани задачи.
Анализиране на илюс
тративен материал,
който се съотнася към
конкретни задачи.

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица оценяване по теми и/
или раздели

събираемо, Включване в речника
сбор
на учениците новите
термини, понятия.

10 + 5,
15 – 5,
15 – 10,

Нови
понятия
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57.

56.

15

14

Текстови
задачи

Събиране и
изваждане до
числата до 20
без преминаване
(упражнение)
НЗ
1 час

З
1 час

Събиране и
НЗ
изваждане на
1 час
числа до 20 без
преминаване от
вида 15 + 5;
20 – 5; 20 – 15

55.

14

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

1. Извършва действията
събиране и изваждане с
числа до 20 без преминаване.
2. Решава текстови задачи с едно пресмятане от
„смисъла“ на действията
събиране и изваждане.

Извършва действията
събиране и изваждане с
числа до 20 без преминаване.

Извършва действията
събиране и изваждане с
числа до 20 от вида
15 + 5; 20 – 5;
20 – 15.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Текстова
задача,
условие,
числови
данни,
въпрос

15 + 5,
20 – 5,
20 – 15,
събираемо,
сбор

Нови
понятия

Използване нагледни
опори и изображения за
решаване на задачи.
Използване на аналогия
при решаването на
определени взаимо
свързани задачи.
Анализиране на илюстративен материал,
който съотнася към
конкретни задачи.
Решаване на текстови
задачи с едно прес
мятане свързани със
„смисъла“ на действията събиране и изваждане.

Използване на нагледни
опори и изображения за
решаване на задачи.
Откриване на прилики,
разлики.

Използване на аналогия
при решаването на определени взаимосвързани задачи. Анализиране
илюстративен материал, който се съотнася
към конкретни задачи.
Преоткриване на
геометрични фигури.

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица оценяване по теми и/
или раздели

109

60.

59.

15

15

Правоъгълник

НЗ
1 час

Събиране и
З
изваждане с
1 час
числата до 20
без преминаване (упражнение)

Събиране и
З
изваждане с
1 час
числата до 20
без преминаване (упражнение)

58.

15

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

1. Разпознава геометричната фигура правоъгълник и елементите ѝ
страна, връх.
2. Разпознава елементите
на триъгълник, правоъгълник, квадрат: върховете като точки, страните
като отсечки.
3. Измерва в сантиметри
страните на триъгълник,
квадрат, правоъгълник.

1. Извършва действията
събиране и изваждане с
числа до 20 без преминаване.

1. Извършва действията
събиране и изваждане с
числа до 20 без преминаване.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

правоъгълник,
страна,
връх

Нови
понятия

Извличане информация
от сюжетно изображение.
Използване в речника
си понятията.

Пресмятане на числови
изрази с две и повече
действия. Решаване на
текстови задачи с едно
пресмятане от „смисъла“ на действията
събиране и изваждане.

Описване с математически модел на картинно или реално представени практически
ситуации. Решаване на
текстови задачи с едно
пресмятане от „смисъла“ на действията
събиране и изваждане.

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица оценяване по теми и/
или раздели

110

63.

62.

16

16

15

Събиране и
изваждане на
числата до 20
без преминаване.
(упражнение)

Чертане в
квадратна
мрежа на
квадрат и
правоъгълник

Текстови
задачи.
Правоъгълник
(упражнение)

61.

З
1 час

НЗ
1 час

З
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

Нови
понятия

1. Извършва действията
събиране и изваждане с
числа до 20 без преминаване.
2. Решава текстови задачи с едно пресмятане от
„смисъла“ на действията
събиране и изваждане.

1. Разпознава геометричната фигура правоъгълник и елементите ѝ.
2. Чертае в квадратна
мрежа квадрат и правоъгълник

Квадратна
мрежа,
страна на
квадрат,
страни на
правоъгълник

Пресмятане на сбор
на три и повече числа.
Решаване на текстови
задачи с едно пресмятане от „смисъла“ на
действията събиране и
изваждане.

Преоткриване на
геометрични фигури.
Описване с математически модел на
картинно представени
практически ситуации.

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица оценяване по теми и/
или раздели

1. Решава текстови зада- правоъгъл- Решаване на текстови
чи с едно пресмятане от ник, страна, задачи с едно пресмя„смисъла“ на действията връх
тане от „смисъла“ на
събиране и изваждане.
действията събиране и
2. Разпознава геометизваждане.
ричната фигура правоИзвличане информация
ъгълник и елементите ѝ
от сюжетно изобрастрана, връх.
жение. Използване в
3. Разпознава елементите
речника си понятията
на триъгълник, правоъправоъгълник, страна,
гълник, квадрат: върховръх
вете като точки, страните
като отсечки.
4. Измерва в сантиметри
страните на триъгълник,
квадрат, правоъгълник.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението
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66.

65.

17

16

16

Текстови
задачи.
Събиране
9 + 2;
9 + 3;
9+4

Събиране на
числа до 20 с
преминаване:
9 + 2;
9 + 3,
9+4

Събиране и
изваждане на
числата до 20
без преминаване.
(упражнение)

64.

НЗ
1 час

НЗ
1 час

З
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

1. Решава текстови
задачи с едно пресмятане
за сравняване на две
количества чрез тяхната
разлика.
2. Извършва действие
събиране с преминаване с
числата 9 и 2; 9 и 3; 9 и 4.

Извършва действие
събиране с преминаване
с числата 9 и 2; 9 и 3;
9 и 4.

1. Извършва действията
събиране и изваждане с
числа до 20 без преминаване.
2. Решава текстови задачи с едно пресмятане от
„смисъла“ на действията
събиране и изваждане

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

9 + 2,
9 + 3,
9+4

Нови
понятия

Представяне на числа
до 10 като сбор на две
числа по различен
начин.
Пресмятане на сборове,
откриване на взаимовръзки и закономерности. Използване на
информация, представена чрез дидактически
материал, схеми.
Решаване на текстови
задачи.

Представяне на числа
до 10 като сбор на две
числа по различен
начин.
Пресмятане на сборове,
откриване на взаимовръзки и закономерности.
Използване на информация, представена
чрез дидактически
материал, схеми.
Решаване на текстови
задачи.

Пресмятане на сбор
на три и повече числа.
Решаване на текстови
задачи с едно пресмятане от „смисъла“ на
действията събиране и
изваждане.

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица оценяване по теми и/
или раздели

112

70.

69.

68.

18

18

17

Извършва действие
събиране с преминаване с
числата 9 и 2, 3, 4, ..., 9

Решава текстови задачи с
едно пресмятане с включени словосъчетанията
„с...повече от ...“,
„с... по-малко от...“

Текстови
задачи

НЗ
1 час

9+5
9 + 6,
9 + 7,
събираемо,
сбор

Нови
понятия

Извършва действие
9 + 8;
събиране с преминаване с 9 + 9,
числата 9 и 8; 9 и 9.
събираемо,
сбор

1. Извършва действие
събиране с преминаване с
числата 9 и 5; 9 и 6; 9 и 7.
2. Съставя текстова
задача по илюстрация.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Събиране на
З
числата до 20 с 1 час
преминаване:
9 + 2; ...9 + 9
(упражнение)

Събиране на
НЗ
числата до 20 с 1 час
преминаване:
9 + 8; 9 + 9

Събиране на
НЗ
числата до 20 с 1 час
преминаване:
9 + 5;
9 + 6;
9+7

67.

17

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

Включване в речника
на учениците словосъчетанията
„с...повече от ...“,
„с...по-малко от...“
и използването им в
реални ситуации.

Събиране на данни и
съставяне на задачи.
Откриване на закономерности.

Представяне на числа
до 10 като сбор на две
числа по различен
начин.
Пресмятане на сборове,
откриване на взаимовръзки и закономерности. Използване на
информация, представена чрез дидактически
материал, схеми.
Решаване на текстови
задачи.

Представяне на числа
до 10 като сбор на две
числа по различен
начин.
Използване на информация, представена
чрез дидактически
материал, схеми.
Решаване на текстови
задачи.

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица оценяване по теми и/
или раздели

113

72.

18

Час (часà, чàса) З
(упражнение) 1 час

1 час

Час (часà, чàса) НЗ

71.

18

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

Нови
понятия

1. Познава мерната
час, часà,
единица за час и нейното чàса
означение (ч).
2. Определя времето
по часовник в „кръгли“
часове.
3. Съставя текстова
задача с едно пресмятане
по илюстрация.

1. Познава мерната
час, часà,
единица за час и нейното чàса
означение (ч).
2. Определя времето
по часовник в „кръгли“
часове.

Компетентности като
очаквани резултати от
обучението

Използва мерната
единица за време – час,
информация от илюст
ративни материали за
определяне на времето
в часове при съставяне
на дневен режим.

Използване мерната
единица за време – час.
Открива необходима
информация от илюстрации.
Определяне на времето
в часове.
формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

формиращо оценяване чрез самостоятелна работа, индивидуални беседи

Контекст и дейности за Методи и форми на Забележка
всяка урочна единица оценяване по теми и/
или раздели

114

75.

74.

19

19

19

Събиране на
числа до 20 с
преминаване:
8 + 6; 8 + 7;
8+8

Събиране на
числа до 20 с
преминаване:
8 + 3;
8 + 4;
8 + 5.

Събиране на
числа до 20 с
преминаване.
(упражнение)

73.

НЗ
1 час

НЗ
1 час

З
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

1. Извършва действие 8 + 6;
събиране с преминава- 8 + 7;
не с числата 8 и 6, 7, 8. 8 + 8
2. Решава текстови
задачи с едно пресмятане.

1. Извършва действие 8 + 3,
събиране с преминава- 8 + 4,
не с числата 8 и 3, 4, 5. 8 + 5
2. Решава текстови
задачи с едно пресмятане.

Извършва действие
събиране с преминаване с числата 9 и 2, 3,
4, ..., 9

Компетентности като Нови
очаквани резултати от понятия
обучението

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми
и/или раздели

Представяне на числа до
10 като сбор на две числа
по различен начин.
Пресмятане на сборове,
откриване на взаимовръзки и законoмерности.
Използване на информация, представена чрез
дидактически материал,
схеми.
Решаване на текстови и
геометрични задачи.

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи
Представяне на числа до формиращо
10 като сбор на две числа оценяване чрез
по различен начин.
самостоятелна раПресмятане на сборове,
бота, индивидуални
откриване на взаимовръз- беседи
ки и закономерности.
Използване на информация, представена чрез
дидактически материал,
схеми.
Решаване на текстови
задачи.

Събиране на данни и
съставяне на задачи.
Откриване на закономерности.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 14 седмици X 4 часа седмично = 56 часа

115

79.

78.

77.

20

20

20

19

Събиране на
числа до 20 с
преминаване:
7 + 4; 7 + 5;
7 + 6; 7 + 7

Събиране на
числа до 20 с
преминаване:
8 + 3;
8+4
:
:
8+9
(упражнение)

Умаляемо.
Умалител.
Разлика

Събиране на
числа до 20 с
преминаване:
8 + 3;
:
:
8+9

76.

НЗ
1 час

З
1 час

НЗ
1 час

З
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица
8 + 3,
8 + 4,
8 + 5,
8 + 6,
8 + 7,
8 + 8,
8+9

Извършва действие
събиране с преминаване с числата
7 и 4, 5, 6, 7.

1. Извършва действие
събиране с преминаване с числата 8 и 3,
4,..., 9.
2. Решава и съставя по
илюстрация текстови
задачи с едно пресмятане.

7 + 4,
7 + 5,
7 + 6,
7+7

8 + 3,
8 + 4,
8 + 5,
8 + 6,
8 + 7,
8 + 8,
8+9
Умаляемо.
Умалител.
Разлика

Извършва действие
Умаляемо,
събиране без премиумалител,
наване и събиране с
разлика
преминаване с числата
8 и 3, 4, ..., 9.

1. Извършва действие
събиране с преминаване с числата 8 и 3,
4,..., 9.
2. Решава и съставя по
илюстрация текстови
задачи с едно
пресмятане.

Компетентности като Нови
очаквани резултати от понятия
обучението

Пресмятане на сборове, в
които има изучени случаи
на събиране с преминаване.
Откриване на взаимовръзки и закономерности.

Пресмятане на сборове, в
които има изучени случаи
на събиране с преминаване.
Откриване на взаимовръзки и закономерности.

Включване в речника на
учениците новите понятия.

Пресмятане на сборове, в
които има изучени случаи
на събиране с преминаване.
Откриване на взаимовръзки и закономерности.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми
и/или раздели

116

83.

82.

81.

21

21

21

20

НЗ
1 час

З
1 час

Събиране на
З
числата до 20 с 1 час
преминаване
(упражнение)

Събиране на
числа до 20 с
преминаване:
6 + 5;
6+6

Събиране на
числа до 20 с
преминаване:
7 + 4;
:
:
7+9
(упражнение)

Събиране на
числа до 20 с
преминаване:
7 + 4;
7 + 5; 7 + 6;
7 + 7; 7 + 8
7+9
(упражнение)

80.

З
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

7 + 4,
7 + 5,
7 + 6,
7 + 7,
7 + 8,
7+9

7 + 4,
7 + 5,
7 + 6,
7 + 7,
7 + 8,
7+9

Извършва действие
събиране с преминаване с числата до 20.

1. Извършва действие 6 + 5,
събиране с преминава- 6 + 6
не с числата 6 и 5,
6 и 6.
2. Решава и съставя по
илюстрация, числов
израз текстови задачи
с едно пресмятане.

1. Извършва действие
събиране с преминаване с числата 7 и 4,
..., 9.
2. Решава и съставя по
илюстрация, числов
израз текстови задачи
с едно пресмятане.

1. Извършва действие
събиране с преминаване с числата 7 и 4, 5, 6,
7, 8, 9.
2. Решава и съставя по
илюстрация, числов
израз текстови задачи
с едно пресмятане.

Компетентности като Нови
очаквани резултати от понятия
обучението

Пресмятане на сборове, в
които има изучени случаи
на събиране с преминаване. Откриване на взаимовръзки и закономерности.

Пресмятане на сборове,
в които има изучени
случаи на събиране с
преминаване. Откриване
на взаимовръзки и закономерности. Използване на
информация, представена
чрез дидактически материал, схеми. Решаване на
текстови и геометрични
задачи.

Пресмятане на сборове, в
които има изучени случаи
на събиране с преминаване. Откриване на взаимовръзки и закономерности.

Пресмятане на сборове, в
които има изучени случаи
на събиране с преминаване. Откриване на взаимовръзки и закономерности.
Използване на информа
ция, представена чрез
дидактически материал,
схеми. Решаване на
текстови и геометрични
задачи.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми
и/или раздели

117

87.

86.

85.

22

22

22

21

Изваждане на
числа до 20 с
преминаване:
11 – 2;
11 – 9;
11 – 3;
11 – 8
(упражнение)

Изваждане на
числа до 20 с
преминаване:
11 – 3; 11 – 8

Изваждане на
числа до 20 с
преминаване:
11 – 2; 11 – 9

Събиране на
числа до 20 с
преминаване
(обобщение)

84.

З
1 час

НЗ
1 час

НЗ
1 час

О
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

1. Извършва действие
изваждане на числа
до 20 с преминаване
от вида 11 – 2; 11 – 9;
11 – 3; 11 – 8.
2. Прави проверка
на изваждането със
събиране.
3. Решава и съставя
текстови задачи с едно
пресмятане по илюстрация, числов израз.

1. Извършва действие 11 – 3,
изваждане на числа до 11 – 8
20 с преминаване от
вида 11 – 3; 11 – 8.
2. Прави проверка
на изваждането със
събиране.

1. Извършва действие 11 – 2,
изваждане на числа до 11 – 9
20 с преминаване от
вида 11 – 2; 11 – 9.
2. Прави проверка
на изваждането със
събирането.

1. Извършва действие
събиране с преминаване с числата до 20.
2. Решава и съставя по
илюстрация, числов
израз текстови задачи
с едно пресмятане.

Компетентности като Нови
очаквани резултати от понятия
обучението

Пресмятане изучени
разлики.
Проверяване на резултатите от извършеното
действие.
Решаване на текстови и
геометрични задачи.

Пресмятане на изучени
разлики.
Проверяване на резултатите от извършеното
действие.
Решаване на текстови и
геометрични задачи.

Използване на информа
ция, представена чрез
дидактически материал,
схеми.
Решаване на текстови и
геометрични задачи.
Пресмятане на сборове, в
които има изучени случаи
на събиране с преминаване. Откриване на взаимовръзки и закономерности.
Пресмятане на изучени
разлики.
Проверяване на резултатите от извършеното
действие.
Решаване на текстови и
геометрични задачи.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми
и/или раздели

118

90.

89.

23

23

22

Изваждане на
числа до 20 с
преминаване.
(упражнение)
11 – 4; 11 – 7;
11 – 5; 11 – 6

Изваждане на
числа до 20 с
преминаване:
11 – 5;
11 – 6

Изваждане на
числа до 20 с
преминаване:
11 – 4; 11 – 7

88.

З
1 час

НЗ
1 час

НЗ
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

1. Извършва действие
изваждане на числа до
20 с преминаване от
вида 11 – 2,
11 – 3,
:
:
11 – 9.
2. Прави проверка
на изваждането със
събиране.
3. Решава и съставя
текстови задачи с едно
пресмятане по илюст
рация, числов израз.

1. Извършва действие 11 – 5,
изваждане на числа до 11 – 6
20 с преминаване от
вида 11– 5; 11– 6.
2. Прави проверка
на изваждането със
събиране.

1. Извършва действие 11 – 4,
изваждане на числа до 11 – 7
20 с преминаване от
вида 11 – 4; 11 – 7.
2. Прави проверка
на изваждането със
събиране.

Компетентности като Нови
очаквани резултати от понятия
обучението

Пресмятане на изучени
разлики.
Проверяване на резултатите от извършеното
действие.
Решаване на текстови и
геометрични задачи.

Пресмятане на изрази с
действие изваждане.
Проверяване на резултатите от извършеното
действие.
Решаване на текстови и
геометрични задачи.

Пресмятане на изучени
разлики.
Проверяване на резултатите от извършеното
действие.
Решаване на текстови и
геометрични задачи.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми
и/или раздели

119

94.

93.

92.

24

24

23

23

Изваждане на
числа до 20 с
преминаване:
12 – 5;
12 – 6; 12 – 7

Изваждане на
числа до 20 с
преминаване:
12 – 3; 12 – 9;
12 – 4; 12 – 8

Изваждане на
числа до 20 с
преминаване:
12 – 4; 12 – 8

Изваждане на
числа до 20 с
преминаване:
12 – 3; 12 – 9

91.

НЗ
1 час

З
1 час

НЗ
1 час

НЗ
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица
1. Извършва действие
изваждане на числа до
20 с преминаване от
вида 12 – 3; 12 – 9.
2. Решава и съставя
текстови задачи с едно
пресмятане по илюстрация, числов израз.
1. Извършва действие
изваждане на числа до
20 с преминаване от
вида 12 – 4; 12 – 8.
2. Решава и съставя
текстови задачи с едно
пресмятане по числов
израз.
1. Извършва действие
изваждане на числа до
20 с преминаване от
вида 12 – 3;
12 – 9; 12 – 4; 12 – 8.
2. Решава и съставя
текстови задачи с едно
пресмятане по
илюстрация, по
числов израз.
1. Извършва действие
изваждане на числа
до 20 с преминаване
от вида 12 – 5; 12 – 7;
12 – 6.
2. Решава и съставя
текстови задачи с едно
пресмятане по
илюстрация, по
числов израз.
12 – 5,
12 – 7,
12 – 6

12 – 4,
12 – 8

12 – 3,
12 – 9

Компетентности като Нови
очаквани резултати от понятия
обучението

Пресмятане на изучени
разлики.
Проверяване на резултатите от извършеното
действие.
Решаване на текстови и
геометрични задачи.

Пресмятане на изучени
разлики.
Проверяване на резултатите от извършеното
действие.
Решаване на текстови и
геометрични задачи.

Пресмятане на изучени
разлики.
Проверяване на резултатите от извършеното
действие.
Решаване на текстови и
геометрични задачи.

Пресмятане на изучени
разлики.
Проверяване на резултатите от извършеното
действие.
Решаване на текстови и
геометрични задачи.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми
и/или раздели

120

98.

97.

96.

25

25

24

24

Изваждане на
числа до 20 с
преминаване:
13 – 6; 13 – 7

Изваждане на
числа до 20 с
преминаване:
13 – 5;
13 – 8

Изваждане на
числа до 20 с
преминаване:
13 – 4; 13 – 9

Изваждане на
числа до 20 с
преминаване:
12 – 3; 12 – 9;
12 – 4; 12 – 8;
12 – 5; 12 – 7;
12 – 6

95.

НЗ
1 час

НЗ
1 час

НЗ
1 час

З
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

1. Извършва действие 13 – 6,
изваждане на числа до 13 – 7
20 с преминаване от
вида 13 – 6; 13 – 7.
2. Решава и съставя
текстови задачи с едно
пресмятане.

1. Извършва действие 13 – 5,
изваждане на числа до 13 – 8
20 с преминаване от
вида 13 – 5; 13 – 8.
2. Решава и съставя
текстови задачи с едно
пресмятане.

1. Извършва действие 13 – 4,
изваждане на числа до 13 – 9
20 с преминаване от
вида 13 – 4; 13 – 9.
2. Решава текстови
задачи с едно пресмятане.

1. Извършва действие
изваждане на числа до
20 с преминаване от
вида 12 – 3; 12 – 9;
12 – 4; 12 – 8; 12 – 5;
12 –7; 12 – 6.
2. Решава и съставя
текстови задачи с едно
пресмятане по
числов израз.

Компетентности като Нови
очаквани резултати от понятия
обучението

Пресмятане на изучени
разлики.
Проверяване на резултатите от извършеното
действие.
Решаване на текстови и
геометрични задачи.

Пресмятане на изучени
разлики. Проверяване на
резултатите от извършеното действие.
Решаване на текстови и
геометрични задачи.

Пресмятане на изучени
разлики.
Проверяване на резултатите от извършеното
действие.
Решаване на текстови и
геометрични задачи.

Пресмятане на изучени
разлики.
Проверяване на резултатите от извършеното
действие.
Решаване на текстови и
геометрични задачи.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми
и/или раздели

121

102.

101.

100.

26

26

25

25

Изваждане на
числа до 20 с
преминаване.
(упражнение)
14 – 5; 14 – 6;
14 – 8;
14 – 7; 14 – 9

Изваждане на
числа до 20 с
преминаване:
14 – 6; 14 – 8;
14 – 7

Изваждане на
числа до 20 с
преминаване:
14 – 5; 14 – 9

Изваждане на
числа до 20 с
преминаване:
13 – 4; 13 – 5;
13 – 6; 13 – 7;
13 – 8; 13 – 9

99.

З
1 час

НЗ
1 час

НЗ
1 час

З
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

1. Извършва действие
изваждане на числа до
20 с преминаване от
вида 14 – 5; 14 – 6;
14 – 7; 14 – 8; 14 – 9.
2. Решава и съставя
текстови задачи с едно
пресмятане.

14 – 5,
14 – 6,
14 – 7;
14 – 8,
14 – 9

1. Извършва действие 14 – 6,
изваждане на числа
14 – 8,
до 20 с преминаване
14 – 7
от вида 14 – 6; 14 – 8;
14 – 7.
2. Решава текстови
задачи с едно пресмятане.

1. Извършва действие 14 – 5,
изваждане на числа до 14 – 9
20 с преминаване от
вида 14 – 5; 14 – 9.
2. Решава текстови
задачи с едно пресмятане.

1. Извършва действие
изваждане на числа до
20 с преминаване от
вида 13 – 4; 13 – 5;
13 – 6; 13 – 7;
13 – 8; 13 – 9.
2. Решава и съставя
текстови задачи с едно
пресмятане.

Компетентности като Нови
очаквани резултати от понятия
обучението

Пресмятане на изучени
разлики.
Проверяване на резултатите от извършеното
действие.
Решаване на текстови и
геометрични задачи.

Пресмятане на изучени
разлики.
Проверяване на резултатите от извършеното
действие.
Решаване на текстови и
геометрични задачи.

Пресмятане на изучени
разлики.
Проверяване на резултатите от извършеното
действие.
Решаване на текстови и
геометрични задачи.

Пресмятане на изучени
разлики.
Проверяване на резултатите от извършеното
действие.
Решаване на текстови и
геометрични задачи.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми
и/или раздели

122

106.

105.

104.

27

27

26

26

Изваждане на
числа до 20 с
преминаване
(упражнение)

Изваждане на
числа до 20 с
преминаване:
16 – 7; 16 – 8;
16 – 9; 17 – 8;
17 – 9; 18 – 9

Изваждане на
числа до 20 с
преминаване:
15 – 7; 15 – 8

Изваждане на
числа до 20 с
преминаване:
15 – 6; 15 – 9

103.

З
1 час

НЗ
1 час

НЗ
1 час

НЗ
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

1. Извършва действие
изваждане на числа до
20 с преминаване.
2. Решава и съставя
текстови задачи с едно
пресмятане.

1. Извършва действие
изваждане на числа до
20 с преминаване от
вида: 16 – 7; 16 – 8;
16 – 9; 17 – 8; 17 – 9;
18 – 9.
2. Решава и съставя
текстови задачи с едно
пресмятане.

16 – 7,
16 – 8,
16 – 9,
17 – 8,
17 – 9,
18 – 9

1. Извършва действие 15 – 7,
изваждане на числа до 15 – 8
20 с преминаване от
вида 15 – 7; 15 – 8.
2. Решава текстови
задачи с едно пресмятане.

1. Извършва действие 15 – 6,
изваждане на числа до 15 – 9
20 с преминаване от
вида 15 – 6; 15 – 9.
2. Решава текстови
задачи с едно пресмятане.

Компетентности като Нови
очаквани резултати от понятия
обучението

Пресмятане на изучени
разлики.
Проверяване на резултатите от извършеното
действие;
Решаване на текстови и
геометрични задачи.

Пресмятане на изучени
разлики.
Проверяване на резултатите от извършеното
действие.
Решаване на текстови и
геометрични задачи.

Пресмятане на изучени
разлики. Проверяване на
резултатите от извършеното действие.
Решаване на текстови и
геометрични задачи.

Пресмятане на изучени
разлики.
Проверяване на резултатите от извършеното
действие.
Решаване на текстови и
геометрични задачи.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми
и/или раздели

123

108.

27

27

Изваждане на
числа до 20 с
преминаване
(обобщение)

Изваждане на
числа до 20 с
преминаване
(упражнение)

107.

О
1 час

З
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

1. Извършва действие
изваждане на числа до
20 с преминаване.
2. Описва с математически модел реални и
картинно представени
практически ситуации.
3. Извършва действията събиране и изваждане на числа до 20 с
преминаване.
4. Решава и съставя
текстови задачи с едно
пресмятане.

1. Извършва действията събиране и изваждане на числа до 20 с
преминаване.
2. Решава и съставя
текстови задачи с едно
пресмятане.

Компетентности като Нови
очаквани резултати от понятия
обучението

Събиране и изваждане
на числата до 20 с
преминаване. Работа с
именувани числа. Решаване на текстови задачи.
Съставяне на текстова
задача по картина и по
израз. Разпознаване на
изучените геометрични
фигури. Чертане и измерване на отсечки.

Събиране и изваждане на
числата до 20 с преминаване. Работа с именувани числа. Решаване на
текстови задачи.
Съставяне на текстова
задача по картина и по
числов израз.
Разпознаване на изучените геометрични фигури.
Чертане и измерване на
отсечки.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми
и/или раздели

124

111.

110.

28

28

28

НЗ
1 час

Сравняване на НЗ
числата 10, 20, 1 час
30,..., 90, 100.
Броене по десетици в прав и
обратен ред

Числата
10, 20, 30, ...,
90, 100

Събиране и
изваждане с
числата до 20.
(упражнение)

109.

З
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

1. Сравнява числата
10, 20, 30, ..., 90, 100.
2. Брои по десетици в
прав и обратен ред.

1. Познава числата
10, 20, 30, ..., 90, 100
и техните означения с
цифри.
2. Познава десетицата
като бройна единица.
3. Познава банкнотите
от 20 лева, 50 лева,
100 лева и монетите от
20 ст., 50 ст.

1. Извършва действие
изваждане на числа до
20 с преминаване.
2. Описва с математически модел реални и
картинно представени
практически ситуации.
3. Извършва действията събиране и изваждане на числа до 20 с
преминаване.
4. Решава и съставя
текстови задачи с едно
пресмятане.

На практическа
основа се
усвояват
понятията
10, 20, 30,
..., 90, 100
чрез представителни
примери

На практическа
основа се
усвояват
понятията
10, 20, 30,
..., 90, 100
чрез представителни
примери

Компетентности като Нови
очаквани резултати от понятия
обучението

Сравняване на числата
10, 20, 30, ..., 100.
Разпознаване и сравняване на монети и банкноти
с различна стойност.

Четене, писане и броене
на числата 10, 20, ..., 100.
Представяне на числата
10, 20, ..., 100 като брой
десетици.

Събиране и изваждане на
числата до 20 с преминаване.
Работа с именувани
числа.
Решаване на текстови
задачи.
Съставяне на текстова
задача по картина и по
израз.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми
и/или раздели

125

114.

113.

29

28

28

Числата
10, 20, 30, ...,
90, 100.
Събиране и
изваждане с
тях
(упражнение)

Числата
10, 20, 30, ...,
90, 100.
Събиране и
изваждане с
тях
(упражнение)

Събиране и
изваждане на
числата
10, 20, 30, ...,
90, 100

112.

З
1 час

З
1 час

НЗ
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

1. Извършва действията събиране и изваждане с числата
10, 20, 30, ..., 90, 100.
2. Решава текстови
задачи с изучени
мерни единици.

1. Извършва действията събиране и изваждане с числата
10, 20, 30, ..., 90, 100.
2. Решава текстови
задачи с изучени
мерни единици.

1. Извършва действията събиране и изваждане с числата
10, 20, 30, ..., 90, 100.
2. Решава текстови
задачи с изучени
мерни единици.

Компетентности като Нови
очаквани резултати от понятия
обучението

Събиране на числата 10,
20, 30, ..., 100.
Сравняване на сбор с
число. Решаване и съставяне на текстови задачи.
Разпознаване и
сравняване на монети
и банкноти с различна
стойност на килограми,
на сантиметри и др.

Събиране на числата 10,
20, 30, ..., 100.
Сравняване на сбор с число. Решаване и съставяне
на текстови задачи.
Разпознаване и сравняване на монети и банкноти
с различна стойност.

Събиране на числата
10, 20, 30, ..., 100.
Сравняване на сбор с число. Решаване и съставяне
на текстови задачи.
Разпознаване и сравняване на монети и банкноти
с различна стойност

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми
и/или раздели

126

116.

29

29

Числата
10, 20, 30,…,
90, 100.
Събиране и
изваждане с
тях.
(упражнение)

Числата
10, 20, 30,…,
90, 100.
Събиране и
изваждане с
тях.
(упражнение)

115.

З
1 час

З
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

1. Описва с математически модел реални и
картинно представени
практически ситуации.
2. Извършва действията събиране и изваждане с числата 10, 20,
30, ..., 90, 100.
3. Решава и съставя
текстови задачи с едно
пресмятане.
4. Решава текстови
задачи с изучени
мерни единици

1. Описва с математически модел реални и
картинно представени
практически ситуации.
2. Извършва действията събиране и изваждане с числата 10, 20,
30, ..., 90, 100.
3. Решава и съставя
текстови задачи с едно
пресмятане.
4. Решава текстови
задачи с изучени
мерни единици.

Компетентности като Нови
очаквани резултати от понятия
обучението

Събиране на числата 10,
20, 30, ..., 100.
Сравняване на сбор с
число. Решаване и съставяне на текстови задачи.
Разпознаване и сравняване на монети и банкноти
с различна стойност;
на килограми;
на сантиметри и др.

Събиране на числата
10, 20, 30, ..., 100.
Сравняване на сбор с
число. Решаване и съставяне на текстови задачи.
Разпознаване и сравняване на монети и банкноти
с различна стойност;
на килограми;
на сантиметри и др.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми
и/или раздели

127

119.

118.

30

30

30

Компетентности като Нови
очаквани резултати от понятия
обучението

1. Извършва действие
изваждане на числа до
20 с преминаване.
2. Описва с математически модел реални и
картинно представени
практически ситуации.
3. Извършва действията събиране и
изваждане на числа
до 20 с преминаване.
4. Решава и съставя
текстови задачи с едно
пресмятане.
Събиране и
З
1. Описва с математически модел реални и
изваждане.
1 час
картинно представени
(упражнение)
практически ситуации.
2. Извършва действията събиране и изваждане с числата 10, 20,
30, ..., 90, 100.
3. Решава и съставя
текстови задачи с едно
пресмятане.
4. Решава текстови
задачи с изучени
мерни единици.
Провери
Диагнос Установяване равнището на:
можеш ли
тика на
самостоятелно изходно – знания и умения за
да решиш
равнище изучените числа;
– действия събиране и
задачите
1 час
изваждане с тях;
геометрични фигури;
текстови задачи,
– мерни единици;
на изходно равнище.

Събиране и
изваждане с
числата до 20.
(упражнение)

117.

З
1 час

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми
и/или раздели

Броене в прав и обратен
самостоятелна раред. Сравняване, събиране бота, индивидуални
и изваждане с числата
беседи
до 20 и числата 10, 20,
30, ..., 100. Пресмятане с
именувани числа.
Решаване текстови задачи
с едно пресмятане.
Разпознаване изучените
геометрични фигури и
елементите им.

Събиране на числата 10,
20, 30, ..., 100.
Сравняване на сбор с
число. Решаване и съставяне на текстови задачи.
Разпознаване и сравняване на монети и банкноти
с различна стойност;
на килограми;
на сантиметри и др.

Събиране и изваждане на
числата до 20 с преминаване.
Работа с именувани
числа.
Решаване на текстови
задачи.
Съставяне на текстова
задача по картина и по
израз.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

128

124.

123.

122.

121.

31

31

31

31

30

Обобщение
(годишен
преговор)

Текстови
задачи
(преговор)

Текстови
задачи
(преговор)

Затвърдява и обобщава знания и умения за
числата 10, 20,...,
90, 100 и действията
събиране и изваждане
с тях.

Затвърдява и обобщава знания и умения за
събиране и изваждане
на числата до 20.

О
Затвърдява и обобща(годишен ва знанията и уменипреговор) ята си за решаване на
текстови задачи с едно
пресмятане от събиране и изваждане.
О
Затвърдява и обобща(годишен ва знанията и уменипреговор) ята си за решаване на
текстови задачи с едно
пресмятане от събиране и изваждане.

Числата 10, 20, О
30, ..., 90,
(годишен
100.
преговор)
Събиране и
изваждане
с тях

Събиране и
изваждане на
числата до 20
(преговор)

Числата до 20
(преговор)

120.

Компетентности като Нови
очаквани резултати от понятия
обучението

О
Затвърдява и обобща(годишен ва на знания и умения
преговор) за числата до 20.

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица

Решаване и съставяне на
текстови задачи.

Четене, писане и броене
на числата 20, 30, ...,
до 100. Сравняване на
изучените числа до 100.
Познаване на значението
на цифрите според позицията им в записа
на числото. Събиране
и изваждане на числата
20,30, ..., 100.
Сравняване на сбор и
разлика с число.
Решаване и съставяне на
текстови задачи.

Четене, писане и броене
на числата до 20.
Сравняване на числата
до 20.
Познаване на значението
на цифрите според
позицията им в записа на
числото.
Събиране и изваждане на
числата до 20.
Сравняване на сбор и
разлика с число

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
.
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи
формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
.
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми
и/или раздели

129

128.

127.

126.

32

32

32

32

Триъгълник,
квадрат, кръг,
правоъгълник,
отсечка

125.

Компетентности като Нови
очаквани резултати от понятия
обучението

Решаване на
задачи

О
Затвърдяване на
(годишен знания и умения за
преговор) изучените числа,
действията с тях.
Затвърдява и обобщава знанията и уменията си за решаване на
текстови задачи с едно
пресмятане от събиране и изваждане.

Затвърдяване и
обобщаване на знания
и умения за изучените
мерни единици. Решаване на задачи с тях.
Мога ли да
О
Затвърдяване на
решавам
(годишен знания и умения за
самостоятелно преговор) решаване на задачи.
задачите

Сантиметър,
О
килограм,
(годишен
стотинка, лев, преговор)
час, чàса, часà.

О
Затвърдяване и обоб(годишен щаване на знания и
преговор) умения за триъгълник,
квадрат, правоъгълник, кръг, отсечка.

Тема на урочна Урочна
единица
единица
за

№ Учебна
седмица
формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

Методи и форми на Забележка
оценяване по теми
и/или раздели

Разработил: ....................................................
(Име, фамилия, подпис)

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи

формиращо
оценяване чрез
самостоятелна работа, индивидуални
беседи
Събиране на данни и
формиращо
съставяне математически оценяване чрез
задачи, свързани с учили- самостоятелна ращето и спорта.
бота, индивидуални
беседи

Разпознаване на геометрични фигури и елементите им.
Измерване на страни на
геометрични фигури.
Работа в квадратна мрежа.
Решаване на задачи за
изучени величини и техни
мерни единици за измерване

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

130

1. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учебна година и за всеки клас (а при
необходимост – и по паралелки), като се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда.
2. Годишното тематично разпределение на учителя по т. 1 се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната
година.
3. В колона 1 се записва поредният номер на учебния час. Броят на учебните часове в тематичното разпределение трябва да отговарят
на броя на часовете по училищен учебен план за съответния клас.
4. В колона 2 се посочва учебната седмица по ред, като следва да се отчита броя на учебните седмици по заповед на министъра за
графика на учебното време.
5. В колона 3 се посочва темата на урочната единица, като тя трябва да отговаря на темата, записана в дневника. Темата на урочната
единица се определя от учителя и може да не е същата като темата на урока в учебника или темата в учебната програма.
6. В колона 4 се посочва урочната единица, като за ориентир може да се използва съответната таблица в учебната програма за
препоръчителното процентно разпределение.
7. В колона 5 се описват накратко компетентностите като очаквани резултати от обучението в рамките на конкретната урочна единица.
8. В колона 6 се описват новите понятия за конкретната урочна единица (ако има такива).
9. В колона 7 се записват учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и за
гарантиране на изпълнението на учебната програма, в съответствие с предвиденото в раздел „Дейности за придобиване на ключови
компетентности и междупредметни връзки“ на съответната учебна програма.
10. В колона 8 се посочват методите и формите за оценяване (те може да са свързани с конкетната тема на урочната единица, но може
да са и ориентирани върху цял раздел) - при спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както и за
оценяване на другите дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, семинари, работа по проекти и др.), и при отчитане на
съотношението при формиране на срочна и годишна оценка в раздел „Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на
учениците“ на съответната учебна програма.
11. При възникнали обстоятелства от обективен характер годишното тематично разпределение подлежи на изменение, допълнение
и преструктуриране, което се отразява в колона 9 или в допълнителна таблица, и се утвърждава допълнително от директора на
училището, при спазване на препоръчителното процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината.

Пояснителни бележки:

6.

ПРОЕКТ НА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ ЧАСОВЕ, СВЪРЗАНИ
С РАЗШИРЕНАТА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
(ПО НАРЕДБА № 4 НА МОН, ЧЛ.8, АЛ.3 ОТ 30.11.2015 Г.)
I. Общо представяне на учебната
програма

ност, на мисловните операции – анализ, синтез,
абстракция, конкретизация, обобщение, сравнение. Създават се условия за развитие на устната и писмената реч на учениците, на тяхното
въображение, на творческите им способности.
Съдейства се за развитие на тяхната самостоятелност, инициативност, воля, самоконтрол и
самооценка.

Хорариум по часове:
Седмично – 1 час;
годишно – 32 часа за 32 учебни седмици.
Учебната програма за разширена подготовка
по математика за първи клас е разработена в съответствие с:
– Изискванията за резултатите от обучението
по учебен предмет МАТЕМАТИКА (етап начален) ( Наредба № 5 от 30.11.2015 г.);
– Учебна програма по математика за 1.
клас (утвърдена със заповед № РД 09-1857 от
17.12.2015 г.);
– Наредба № 4 на МОН, чл.8, ал.1 т.3 от
30.11.2015 г.
Учебното съдържание е разположено съобразно четирите области на компетентност, посочени в „Изискванията за резултатите от обучението по математика“: „Числа“, „Равнинни
фигури“, „Измерване“, „Моделиране“.
То е в съответствие с рамките, заложени в
учебната програма по математика – общообразователна подготовка.
Основните теми са свързани със затвърдяване, задълбочаване знанията и уменията на учениците за числата до 20, събиране и изваждане
с тези числа; числата 10, 20, 30, ..., 90, 100, събиране и изваждане с тях; работа с познати на
първокласниците геометрични фигури, усъвършенстване уменията за чертане, за измерване;
за описване на ситуации от реалния свят с математически модели, решаване на обикновени
текстови задачи.
Чрез обучението по математика в часовете
за разширена подготовка се съдейства за овладяването на ключови компетентности и личностното развитие на учениците, развитие на
наблюдателността, на познавателната им актив-

II. Цели на обучението по математика
в избираемите часове, свързани с
разширена подготовка по математика
Да се съдейства за:
– изграждане на устойчив интерес към математиката, желание за нейното изучаване, развитие на познавателните способности на първокласниците: памет, мисловни операции, реч; за
овладяване на ключови компетентности и личностно развитие на ученика;
– затвърдяване и разширяване на знанията и
уменията, придобити чрез общообразователната подготовка и свързани с: числата до 20, редицата от изучените числа, действията събиране и
изваждане с тях; числата 10, 20, 30, ..., 90, 100,
събиране и изваждане с тях; геометричните фигури – квадрат, кръг, триъгълник, правоъгълник,
отсечка, страна, връх на конкретната фигура;
чертане и измерване на отсечки; работа с мерните единици за маса (кг), за време (час), за пари
(лев, стотинка); математизиране на ситуации от
реалния свят с познатите действия – събиране и
изваждане, решаване на текстови задачи с едно
от действията събиране или изваждане;
– усъвършенстване на уменията за откриване
на връзки, закономерности; правилно подреждане на мислите; извършване оценка на верността на елементарни съждения; ориентация,
самостоятелен учебен труд и др.
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Седмица

III. Учебно съдържание (по теми - за един учебен час)
Тема

Очаквани резултати

IX

1.

Подреждане (на
обекти в зависимост
от количествени
и пространствени
признаци). Групиране (на
предмети; елементарни
понятия „горе“, „долу“,
„пред“, „зад“, „между“,
„дясно“, „ляво“ и др.)

Използва изградени в
предучилищната подготовка
математически представи за:
пространствено ориентиране;
сравняване по пространствените
измерения на обектите.
Групира и подрежда обекти по
зададени признаци.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за 1.
клас - избираеми часове
(изд. Булвест 2000)
стр. 2, 3

IX

2.

Сравняване. Откриване
на прилики, разлики.

Сравнява количества.
Използва математическите
представи за пространствено
ориентиране, за сравняване,
групиране, подреждане на обекти по
зададени признаци.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за 1.
клас - избираеми часове
стр. 4, 5

X

3.

Числата 1, 2, 3 и
действията събиране и
изваждане с тях.

Познава количествената
характеристика на числата едно,
две, три и техните означения с
цифри;сравнява ги;брои до 3.
Разпознава геометричната
фигура триъгълник, открива
закономерности. Използва връзката
между събирането и изваждането и
извършва тези действия с числата 1,
2 и 3.

Учебно
помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас избираеми часове
стр. 6, 7

X

4.

Числата 0, 1, 2, 3, 4.
Събиране и изваждане
с тях (връзки и
зависимости).

Познава количествената
характеристика на числата
едно, две, три, четири и техните
означения с цифри;сравнява
ги;брои до 4 в прав, в обратен ред
и поредно. Извършва действия
събиране и изваждане на числата до
4.Открива закономерности.
Разпознава изучените геометрични
фигури.

Учебно
помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас избираеми часове
стр. 8, 9
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X

5.

Числата 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Събиране и изваждане
с тях.

Познава количествената
характеристика на числата едно,
две, три, четири, пет и техните
означения с цифри; сравнява
ги;брои до 5 в прав, в обратен ред
и поредно. Извършва действия
събиране и изваждане на числата до
5. Открива закономерности

Учебно
помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр. 10, 11

X

6.

Числата 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Събиране и изваждане
с тях (закономерности,
оцветяване).

Познава количествената
характеристика на числата едно,
две, три, четири, пет, шест и техните
означения с цифри; сравнява
числата до 6; брои до 6.
Извършва действия събиране и
изваждане на числата до 6. Открива
закономерности.
Познава стотинка, лев.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр. 11, 12, 13

XI

7.

Числата до 7.
Сравняване чрез „ ... поголямо “, „...по-малко“.
„Верни“ и „неверни“
мисли.

Познава количествената
характеристика на числата до 7
и техните означения с цифри;
сравнява числата до 7; брои до 7.
Извършва действия събиране и
изваждане на числата до 7. Открива
закономерности.
Познава мерната единица за маса
килограм и нейното означение.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр. 14, 15

XI

8.

Числата до 8. Събиране
и изваждане с тях
(откриване на кодирани
числа с фигури).

Познава количествената
характеристика на числата до 8
и техните означения с цифри;
сравнява ги; брои до 8.
Извършва действия събиране и
изваждане на числата до 8. Открива
закономерности.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр. 16, 17
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XI

9.

Числата до 10. Броене.
Събиране и изваждане
с тях. Откриване на
прилики и разлики.

Познава количествената
характеристика на числата до 10
и техните означения с цифри;
сравнява ги; брои до 10 в прав, в
обратен ред и поредно.
Извършва действия събиране
и изваждане на числата до 10.
Открива прилики и разлики.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр. 18, 19

XI

10.

Съставяне и решаване
на задачи: „В
стопанския двор“, „В
магазина“.

Определя количества на различни
съвкупности. Представя конкретна
ситуация чрез събиране или
изваждане на две числа.
Пресмятане на сборове и разлики с
числа до 10.
Открива закономерности.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр. 20, 21

XII

11.

Математическо
състезание: отбор
„Вихър“ и отбор
„Комета“.

Познава числата до 10 и техните
означения с цифри; сравнява ги;
брои до 10 в прав, в обратен ред и
поредно.
Извършва действия събиране и
изваждане на числата до 10. Познава
изучените геометрични фигури.
Открива прилики и разлики.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр. 22, 23

XII

12.

Откриване на
закономерности

Познава числата до 10; сравнява
ги; брои до 10 в прав и обратен
ред; познава редното им значение.
Открива закономерности; решава
задачи с действията събиране и
изваждане.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр. 24, 25

XII

13.

Числата до 20.
Едноцифрени и
двуцифрени числа.

Определя количества на
съвкупности oт обекти - по-малкo
от 20; записва числата с цифри;
Сравнява числата до 20.
Познава едноцифрено и двуцифрено
число. Познава значението на
цифрите в записа на числото според
позицията им.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр. 26, 27
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I

14.

Конструиране с
геометрични фигури.

Разпознава изучените геометрични
фигури. Съотнася въведена
номерация към моделирана вече
фигура на познат за детето обект.
Моделира с познати фигури други,
различни образи.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр. 28, 29

I

15.

Измерване и чертане на
отсечки.

Разпознава точка и отсечка.
Използва чертожна линия за чертане
на отсечка.
Записва резултата от измерването на
отсечка в сантиметри.
Извършва действията събиране и
изваждане с мерната единица
сантиметър.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр. 30, 31

I

16.

Събиране и изваждане
с числата до 20 без
преминаване на
десетицата.

Представя числа до 10 като сбор
на две числа по различен начин.
Пресмята сборове, открива
взаимовръзки и закономерности.
Използва информация, представена
чрез дидактически материал, схеми.
Решава текстови задачи.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр. 32, 33

I

17.

Текстови задачи.

Анализира илюстративен материал,
който съотнася към конкретни
задачи.
Решава текстови задачи с едно
пресмятане свързани със „смисъла“
на действията събиране и
изваждане, за сравняване на две
количества чрез тяхната разлика.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр. 34, 35

II

18.

Време. Часà. Чàса.

Използва мерната единица за
време – час; открива необходимата
информация от илюстративни
материали за определяне на времето
в часове при дневен режим. Решава
текстови задачи с мерната единица
за време.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр. 36, 37
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II

19.

Събиране с
преминаване на
десетицата (прибавяне
към числата 9 и 8).

Извършва действие събиране с
преминаване с числата до 8 и 3,4,5.
Решава текстови задачи с едно
пресмятане.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр. 38, 39

II

20.

Прибавяне към числата
7 и 6. Текстови задачи.
Занимателни задачи.

Извършва действие събиране с
преминаване с числата:
- 7 и 4,5, 6, 7, 8, 9;
-6 и 5, 6, 7, 8, 9.
Решава и съставя по илюстрация,
числов израз текстови задачи
с едно пресмятане. Открива
закономерности.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр. 40,41

III

21.

Игри със „стрелички“.
Откриване на
пропуснато число.

Извършва действие събиране с
преминаване с числата до 20.
Решава и съставя по илюстрация,
числов израз текстови задачи с едно
пресмятане.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр.42,43

III

22.

През зимната ваканция.
Лабиринт.

Познава числата до 20 и техните
означения с цифри; сравнява ги;
брои до 20 в прав, в обратен ред и
поредно.
Извършва действия събиране на
числата до 20. Познава изучените
геометрични фигури. Открива
прилики и разлики.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр.44, 45

III

23.

Математическо
състезание: отбор
„Вихър“ и отбор
„Комета“.

Извършва познатите случаи на
действията събиране и изваждане с
числа до 20.
Описва с математически модел
реални и картинно представени
практически ситуации.
Решава и съставя текстови задачи с
едно пресмятане.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр.46, 47
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III

24.

Изваждане на числата
до 20. Връзка между
събиране и изваждане.
Свързване на точки от
квадратна мрежа.

Извършва действие изваждане на
числа до 20 с преминаване.
Решава и съставя текстови задачи
с едно пресмятане. Открива
закономерности, чертае в квадратна
мрежа правоъгълник, квадрат.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр. 48, 49

III

25.

Сравняване.
Закономерности.

Сравнява числата до 20 с релациите
„...по-малко...“, „... по-голямо...“.
Събира и изважда числата до 20 с
преминаване.
Решава текстови задачи.
Съставя текстова задача по картина .

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр. 50, 51

IV

26.

Редици, колони.
Решаване на задачи.

Открива закономерности по редици
и по колони. Събира и изважда
с числата до 20. Решава задачи с
посочване на различни варианти
на групиране на обекти съобразно
конкретното условие.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр .52, 53

IV

27.

Изваждане на числата
до 20. Оцветяване.

Събира и изважда числата до 20 с
преминаване.
Работи с именувани числа.
Решава текстови задачи.
Съставя текстова задача по картина.
Решава задачи с посочване на
различни варианти на групиране
на обекти съобразно конкретното
условие.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр. 54, 55

IV

28.

Решаване на текстови
задачи.

Събира и изважда числата до 20 с
преминаване.
Решава текстови задачи.
Съставя текстова задача по картина.
Решава задачи с посочване на
различни варианти на групиране
на обекти съобразно конкретното
условие.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр. 56, 57
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V

29.

Числата 10, 20, 30, ....,
90, 100. Събиране и
изваждане с тях. Игра с
пръчици.

Познава числата 10, 20, 30, ..., 90,
100 и техните означения с цифри.
Познава десетицата като бройна
единица.
Познава банкнотите от 20 лева, 50
лева, 100 лева и монетите от 20 ст.,
50 ст.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр. 58, 59;

V

30.

В магазина.

Извършва действие изваждане на
числа до 20 с преминаване.
Описва с математически модел
реални и картинно представени
практически ситуации.
Извършва действията събиране на
числа до 20 с преминаване.
Решава и съставя текстови задачи с
едно пресмятане.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр. 60, 61;

V

31.

Математическо
състезание: отбор
„Вихър“ и отбор
„Комета“.

Познава числата до 20 и техните
означения с цифри; сравнява ги;
брои до 20 в прав, в обратен ред и
поредно.
Извършва действия събиране и
изваждане на числата до 20; на
числата 20, 30, 40, ..., 100. Познава
изучените геометрични фигури.
Открива прилики и разлики.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр. 62, 63;

V

32.

Решаване на
занимателни задачи
за изучените числа
10, 20, 30, ..., 90, 100 и
действията събиране и
изваждане с тях с тях.

Събира и изважда числата 10, 20,
30, ... 100.
Сравнява сбор или разлика с число.
Решава и съставя текстови задачи.
Разпознава и сравнява на монети и
банкноти.

Учебно помагало по
МАТЕМАТИКА за
1. клас - избираеми
часове
стр. 64, 65;
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Средства

IV. Методически особености при прилагането на програмата
Между методиката на работа в избираемите часове за разширена подготовка и тази в общообразователната подготовка съществува тясна връзка. Заниманията при разширената подготовка по математика в първи клас се характеризират с преобладаващи игрово-занимателни дейности, с възможност за избор и присъствие на „нестандартни“ за децата задачи. Създава се подходяща емоционална
атмосфера, непринуденост при изпълнението на самостоятелните работи, възможност за по-висока
степен на диференциация и за работа в екипи. Първокласниците откриват и разрешават проблеми,
предложени им в занимателен вариант, работят както с познат, така и с нов дидактичен материал.
Дейностите, в които учениците се включват, са предпоставка за удовлетворение от решаването на
математически задачи, съдействат за развитие на творческите им способности и за усъвършенстване
на практическите им умения.

7.

ВАРИАНТИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО
МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
7.1. Входяща диагностика
Диагностицирането на входящото ниво на първокласниците относно готовността за по-нататъшно обучение по математика може да се извърши чрез използване на утвърден вече в педагогическата
практика инструментариум. Предлагаме следния примерен вариант на анкетна карта.

Примерен вариант за АНКЕТНА КАРТА

за диагностика на знанията и уменията на деца, завършили четвърта подготвителна група на
предучилищното образование по образователно направление „Математика“
Показатели

Описание на ситуацията,
в която се поставя детето

Въпрос, указание към
детето

1. критерий: Количествени представи
1.1. Идентифицира
начини на групиране на
обекти по образец

Пред детето са разположени три
групи предмети – цветни моливи,
разноцветни кръгчета, балони.
Могат да се използват освен реални
обекти и техни цветни рисунки.

Назови групите предмети, които виждаш пред
себе си.
(Показва се всяка една
от тях.)

1.2. Класифицира обекти по познати свойства

Пред детето има разпръснати кръгчета – малки, големи, различни по
цвят (жълти, сини, червени).

Направи групичката на
малките сини кръгчета.

1.3. Сравнява две
предметни групи чрез
практически и нагледни
похвати

Пред детето има обособени група
на моливи и група на балони (с
различни количества).

Наложи и провери има
ли за всяко балонче
моливче. Предметите в
коя група са повече (помалко)?

1.4. Изравнява количества на две предметни
групи

Пред детето са разположени
същите две групи – на моливите и
балоните.

Направи така, че моливите да са толкова,
колкото са балоните.
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Оценки: знае, умее не
знае, не умее

Показатели

Описание на ситуацията,
в която се поставя детето

Въпрос, указание към
детето

1.5. Моделира количествени отношения
чрез нагледни, практически и словесни
похвати

Пред детето има модели на ябълки
(или други предмети) и листче,
върху което да пише.

Нарисувай кръгчета,
които да са по-малко
(повече) от ябълките.

1.6. Брои в прав ред от
едно до десет с помощта на нагледна опора

Пред детето има десет неподредени молива в различни цветове.

Преброй колко са моливите, като започнеш от
червения и си помагаш
с ръка.

1.7. Моделира дадено количество чрез
предмети, по словесно
указание

Пред детето има съвкупност от
моливи (повече от пет).

Направи групичка от пет
молива.

1.8. Нарежда пред
метни групи според
количеството им във
възходящ или низходящ
ред

Пред детето има групи от пет звездички, три кръгчета, един молив,
четири балончета, две квадратчета.

Подреди групичките,
като започнеш от тази,
в която има най-малко
(най-много) предмети.

1.9. Определя мястото
на обект чрез поредно
броене

Пред детето има група от пет молива – различни по цвят.

Подреди моливите така,
че третият да е зеленият.

1.10. Преоткрива и
назовава цифрите на
числата (0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9)

Пред детето има разпръснати
цифри. Взема се една от цифрите и
се задава въпрос (последователно
се показват три различни цифри –
например 6, 9, 4).

На кое число е тази
цифра?

1.11. Възпроизвежда
количество по знаков
белег – цифра

Пред детето има разпръснати
кръгчета. Показва му се конкретна
цифра (например седем) и му се
дава указание ...

Отдели толкова кръгчета,
колкото показва цифрата
на това число.

1.12. Съотнася знаков
белег (цифра) към съответно количество

Пред детето има определен брой
кръгчета (например 5) и всички
цифри.

Коя от цифрите показва
колко на брой са кръгчетата?

1.13. Сравнява устно
две съседни числа

Пред детето има редицата от изучените числа.

Кое от двете числа 7 и 8
е по-голямо (по-малко)?

1.14. Намира практически сбор на две
числа, като обединява
две групи предмети и
преброява получените
обекти

Пред детето има група от три
цветни молива и група от два черни
молива.

Колко общо са моливите
пред теб?
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Оценки: знае, умее не
знае, не умее

Показатели
1.15. Намира практически разлика на две
числа, като отделя част
от групата и преброява
останалите

Описание на ситуацията,
в която се поставя детето
Пред детето има шест цветя.

Въпрос, указание към
детето
Ако тези цветя са в
една градина и ти си
откъснеш две, колко ще
останат?

2. критерий: Измерване
2.1. Избира
мярка(предметна) за
измерване на височина,
дължина, ширина

Вниманието на детето се насочва
към по-късата страна на масичката,
на която стои.

Отмери с твоята педя и
кажи колко твои педи
е дълга тази страна на
масичката.

2.2. Сравнява обекти
по техни признаци:
дължина, височина,
ширина

Пред детето две кутии с различни
измерения: дължина; височина.

Коя от кутиите е повисока?
Коя от кутиите е подълга?

2.3. Подрежда три
предмета във възходящ
или низходящ ред по
дължина

Пред детето има три молива(от един и
същ вид) с различна дължина.

Подреди моливите, като
започнеш от най-късия.

3. критерий: Пространствени представи
3.1. Определя мястото
на обект спрямо себе си
и назовава отношения

Пред детето върху масичката има
поставена играчка.

Къде се намира играчката спрямо теб? А спрямо
масичката?

3.2. Моделира пространствени отношения
по словесно указание

Пред детето има играчка – топка.

Постави топката: пред
теб; зад теб; под масичката; на столчето.

3.3. Моделира пространствени отношения
върху лист (от тетрадка
или блок)

Пред детето има лист хартия и
молив.

Върху листа нарисувай
кръгче горе вдясно, а
една чертичка – долу
вляво.

4. критерий: Времеви отношения
4.1. Определя и назовава ден и нощ

Пред детето има две картини. На
едната са нарисувани слънце и
деца, които играят. На втората –
нощ, луна, звезди, спящо дете.

Коя от картинките
показва, че е ден? А
другата картинка кое
време показва – денем
или нощем?

4.2. Различава и назовава частите на денонощието – сутрин, обед,
вечер

Пред детето има три картинки,
отразяващи характерни събития за
детето – сутрин, обяд и вечер.

Коя от картинките показва, че е сутрин? Другите картинки кое време
през деня показват?
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Оценки: знае, умее не
знае, не умее

Описание на ситуацията,
в която се поставя детето

Показатели

Въпрос, указание към
детето

Оценки: знае, умее не
знае, не умее

5. критерий: Равнинни фигури
5.1. Преоткрива и
назовава геометрични
фигури кръг, квадрат,
триъгълник, правоъгълник

Пред детето има геометрични фигури, оцветени в различни цветове:
– жълт;
– син;

– червен;

1) Как се нарича фигурата, оцветена в жълто? А
в червено?
2) Покажи кръгчето;
правоъгълника.

– зелен

Ако верният отговор по всеки показател се оценява с 1 точка, то равнището на знания и умения на
конкретно дете се определя по следния начин:
Равнище на учебни постижения

Получени точки

Отлично (високо)

от 21 до 24 т.

Много добро

от 16 до 20 т.

Добро

от 11 до 15 т.

Задоволително

от 6 до 10 т.

Незадоволително

до 5 т.

7.2. Текуща диагностика
Текущата диагностика при изучаване на числата до 10 може да се направи , като се използват
варианти на задачи от учебника и учебните тетрадки при :
Тема 20 – за числата до 5 и събиране и изваждане с тях;
Тема 43 – за числата до 10 и събиране и изваждане с тях;
Тема 64 – за събиране и изваждане с числата до 20 без преминаване;
Тема 84 – за събиране и изваждане с числата до 20 с преминаване;
Тема 109 – за събиране и изваждане с числата до 20.
Диагностиката на знанията и уменията на учениците след изучаване на числата до 10 може да се
осъществи и чрез следните примерни самостоятелни работи и тестове:
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Самостоятелна работа
Числата до 10. Събиране и изваждане с тях

I група

II група

1.

1.

2.

1

9

10

0

6

3

2.

3.

3.

4.

Пресметни:
3 + 7 =
4 + 5 =
8 + 0 =
10 – 4 =
6 – 2 =
10 – 10 =
4 + 2 + 3 =
1 лв. + 5 лв. + 3 лв. =
7 ст. – 5 ст. =

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

2

7

0

Пресметни:
6 + 4 =
3 + 5 =
0 + 7 =
10 – 6 =
8 – 2 =
10 – 0 =
3 + 4 + 2 =
2 кг + 3 кг + 5 кг =
9 ст. – 6 ст. =
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9

8

3

ТЕСТ 1
(текуща диагностика)

ЧИСЛАТА ДО 10. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ С ТЯХ

Първа част
При всяка от задачите оградете само верния отговор.
1. Броят на топчетата е:
а) 6

б) 7

в) 8

г) 5

2. Къде квадратчетата са 8 на брой?
а)
б)

в)
г)

		

3.

8 >

а) 10

б) 9

4.

в) 8

г) 7

в) 9

г) 8

9 <

а) 6

б) 10

5. Пропуснатият знак в задачата 3
а) –
б) +
в) <

5 = 8 е:
г) >

Втора част
Пресметни:
6. 3 + 2 =
4 + 6 =

7 + 2 =
5 + 3 =
144

7. 06 – 3 =

8 – 5 =

09 – 7 =

10 – 4 =

8. 04 + 0 =

6 – 0 =

09 – 9 =
9.

0 + 10 =

+ 2

+ 5

		

6 + 1 + 2 =

3

10.
+

=

Трета част
Реши задачите:
11.

9, 8, 7,

12.

9 + 1

,

, 4,

9 		 7 – 4

,

7

13.

9

=

14.

=
15. Намери колко общо са фигурите?
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, 1, 0

8 + 0

8

Самостоятелна работа
Числата до 20. Събиране и изваждане с тях

I група

II група

1.

1.

2. Пресметни:
6 + 3 =
2 + 8 =
10 + 4 =
12 + 6 =
17 + 3 =
9 + 5 =
6 + 8 =
0 + 15 =
7 – 4 =
10 – 7 =
6 – 6 =
19 – 5 =
20 – 8 =
20 – 12 =
16 – 7 =
13 – 8 =

2. Пресметни:
5 + 3 =
1 + 9 =
10 + 8 =
13 + 5 =
12 + 8 =
9 + 4 =
6 + 7 =
11 + 0 =
9 - 5 =
10 - 6 =
4 - 4 =
17 - 6 =
20 - 3 =
20 - 11 =
15 - 8 =
13 - 7 =

3. В ку
тия има 11 бон
бо
на. Мит
ко
взел 3 от тях. Колко бонбона са оста
нали в кутията?
..................................................................

3. Ми
ми на
то
пи във ва
за 7 ро
зи и
5 маргаритки. Колко цветя общо е
натопила Мими?
..................................................................

4. Измери отсечката

4. Измери отсечката

Начертайте отсечка, която е с 5 см
по-дълга от нея.
..................................................................

Начертайте отсечка, която е с 4 см
по-къса от нея.
..................................................................

5.

2 лв. + 5 лв.
3 + 9
11
15 – 13
12

5 лв. + 2 лв.

5.
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10 лв. + 3 лв.
8 + 5
12
17 – 14
13

3 лв. + 10 лв.

Самостоятелна работа
Числата 10, 20, 30, 40, ..., 90. 100. Събиране и изваждане с тях

I група

II група

1.

1.
70

40

2. Подреди дадените числа по големина,
като започнеш от най-голямото. Огради
само едноцифрените.
13, 7, 17, 3, 30.
..................................................................

2. Подреди дадените числа по големина,
като започнеш от най-малкото. Огради
само двуцифрените.
8, 14, 4, 80, 40, 18.
..................................................................

3. Пресметни:
20 + 40 =
90 – 60 =
10 + 30 + 50 =

3.
50
70
20

4. Умаляемото е числото 70, а умалителят е 30. Намери разликата.
..................................................................

4. Едното събираемо е числото 60, а другото е 30. Намери техния сбор.
..................................................................

5. В книжарницата доставили 30 големи
тетрадки и с 20 повече от тях - малки
тетрадки. Колко малки тетрадки са
доставили в книжарницата?
..................................................................

5. В магазин продали 50кг зеленчуци и с
20кг по-малко от тях - плодове. Колко
плодове са продали в този магазин?
..................................................................

6. Вярно ли е, че:

6. Вярно ли е, че:
(тук ще е начертана фигурата- виж
на хартиения носител)

(тук ще е начертана фигурата- виж
на хаетиения носител)
Триъгълниците са 6
Квадратите са 3

да
да

Пресметни:
+ 30 =
– 40 =
+ 40 + 30 =

Триъгълниците са 5
Квадратите са 4

не
не
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да
да

не
не

ТЕСТ 2
(изходяща диагностика)
ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПО МАТЕМАТИКА В КРАЯ НА 1. КЛАС

Първа част
При всяка от задачите огради само верния отговор.
1. От числата 3, 11, 0, 7, 20 двуцифрени са:
а) 3 и 0
б) 3 и 7
в) 11 и 20

г) 7 и 20

2. 1 десетица + 7 единици =
а) 8
б) 17
в) 18

г) 3

3. 2 + 10 + 8 =
а) 10
б) 12

г) 20

в) 18

4. Числото 13 е със 7 по-голямо от:
а) 20
б) 19
в) 6

г) 8

5. Числото, което е с 40 по-малко от 50, е:
а) 10

б) 90

в) 40

г) 100

Втора част
Пресметни:
6. 06 + 2 =

3 + 7

=

10 + 5 =

13 + 4

=

70 + 30 =

20 + 80

=

10 + 0 =

14 + 6

=

7. 070 – 030 =

100 – 040

=

14 – 04 =

19 – 06

=

13 – 06 =

17 – 09

=

20 – 14 =

15 – 0

=
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8. Едното събираемо е 9, а другото е 5. Намери сбора.

9. Умаляемото е 15, а умалителят е 11. Намери разликата.

10. 7 кг + 9 кг + 3 кг =

Трета част
Реши задачите:
11.

20, 19,

,

12.

80 – 50

15

, 16,

,

17 – 8

, 13,

8

,

, 10

14 – 14

0

13. Иво има 14 книжки, а Вили – с 3 повече. Колко книжки има Вили?

14. Веско начертал отсечка с дължина 11 см. Начертай отсечка, която да е
с 3 см по-къса от начертаната от Веско.
15. Колко правоъгълника има на чертежа?
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бр.

НАЧИН ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
НА ТЕСТОВЕТЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
Максимален брой
точки

Задачи

1. част

2. част

3. част

1. задача

1 т.

2. задача

1 т.

3. задача

1 т.

4. задача

1 т.

5. задача

1 т.

6. задача

2 т.

7. задача

2 т.

8. задача

2 т.

9. задача

2 т.

10. задача

2 т.

11. задача

3 т.

12. задача

3 т.

13. задача

3 т.

14. задача

3 т.

15. задача

Общ брой точки

Оценка на конкретен ученик

Общо получени
точки

незадоволителна

под 17 т.

задоволителна

от 18 до 21 т.

добра

от 22 до 24 т.

3 т.

мн. добра

от 25 до 27 т.

30 точки

отлична

от 28 до 30 т.

Отговори на тестовете по математика за 1. клас

Тест 1.

Тест 2.

(текуща диагностика)

(изходяща диагностика)

Първа част

Първа част

1. б) 2. а) 3. г) 4. б) 5. б)

1. в) 2. б) 3. г) 4. в) 5. а)

Втора част

Втора част

6. 5; 10; 9; 8 7. 3; 2; 3; 6; 8. 4; 0; 6; 10

6. 8; 15; 100; 10;

+2

9.

3

7. 40; 10; 7; 6;

+5
5

10

10; 17; 100; 20
60; 13; 8; 15

8. 9 + 5 = 14 9. 15 – 11 = 4 10. 19 кг

; 10. 5+3 = 8

Трета част

Трета част

11. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11

11. 6, 5, 4, 3, 2 12. >; <; =
13. 7 – 3 = 4 (молива) 14. 10 – 6 = 4 (лева)
15. 10 броя фигури
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12. <; >; = 13. 14 + 3 = 17 (книжки Вили) 14. 11 – 3 = 8 (см)
15. 5 правоъгълника

8.

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА
УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

ставени в единство, като водещи са знанията от
областта на аритметиката. Така например във
втора тема при числата от 0 до 5 и аритметичните действия събиране и изваждане с тях за
изучаване са включени геометричните фигури
триъгълник, квадрат (на този етап от обучението учениците не разпознават квадрата като правоъгълник) и кръг. Уменията за решаване на
текстови задачи с едно пресмятане се изграждат системно чрез всяка тема и се разширяват
съобразно възможностите на първокласниците.
На практическа основа се работи целенасочено
за комплексно развитие личността на ученика.
Формират се важни личностни качества – логическо мислене, наблюдателност, въображение,
креативност и пр.
Новите знания и умения, които се усвояват в
първи клас, са определени чрез понятията и очак-
ваните резултати по теми, свързани с:
• овладяване на количествената характеристика на числата от 0 до 20, на десетиците до 100
и на принципа за изграждане на редицата на естествените числа;
• овладяване на аритметичните действия събиране и изваждане;
• задълбочаване на представите за геометричните фигури отсечка, триъгълник, квадрат,
правоъгълник и изграждане на начални умения
за чертане на геометрични фигури в квадратна
мрежа;
• овладяване на мерните единици за маса килограм, за дължина сантиметър и за време час;
• развитие на математическо мислене и умение за решаване на проблеми.

Обучението по математика в първи клас от
началния етап на основно образование е насочено към овладяване на базисните знания, умения и отношения в областта на аритметиката и
геометрията, изграждащи началната математическа грамотност и значими за формиране на
съвременни ключови компетентности. Едновременно с изучаването на математическите знания
и умения у учениците се формират умения за
учене, за боравене с информация, за общуване
и за развитие на интелектуалните им качества.
Целенасочено се работи за овладяване на математическа терминология и на умения за общуване с използване на математически език при
решаване на практически ситуации.
Учебното съдържание е разпределено в шест
теми: „Естествените числа от 1 до 5 и 0. Събиране и изваждане с числата до 5“, „Числата от 6
до 10. Събиране и изваждане с числата до 10“,
„Числата от 11 до 20“, „Събиране и изваждане
на числата до 20 без преминаване“, „Събиране
и изваждане на числата до 20 с преминаване“ и
„Числата 10, 20, 30,… 100. Събиране и изваждане с тях“. Реализирането на темите е в последователността, определена с учебната програма,
но очакваните резултати от обучението по дадена тема не са представени в строга йерархична
зависимост. Постигането им може да е подчинено на различни дидактически съображения и с
различен брой уроци.
Аритметичните и геометричните знания във
всяка от темите на учебната програма са пред-
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
ОБЛАСТИ НА
КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ
•

•

Числа

•

Познава естествените числа до 20 и принципа за изграждане на
редицата на естествените числа.
Извършва аритметичните действия събиране и изваждане с
естествените числа до 20.
Разбира връзката между компонентите и резултата на аритметичните
действия с числата до 20.

• Чете и пише естествените числа 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
•

•
•

Геометрични фигури
и тела

•

•
•

•

Измерване

Разграничава едноцифрени и двуцифрени числа.
Разпознава геометричните фигури отсечка, квадрат, триъгълник, кръг
и правоъгълник.
Разпознава елементите страна и връх на триъгълник, правоъгълник и
квадрат.
Чертае отсечка по зададена дължина в сантиметри.
Чертае изучени геометрични фигури (без кръг) върху квадратна
мрежа.
Знае мерни единици за дължина (сантиметър), за маса (килограм),
за време (час).

•

Разпознава по стойност българските банкноти и монети (стотинка, лев).

•

Измерва и чертае отсечки.

•

•

•

Моделиране

Извършва аритметичните действия събиране и изваждане с числата
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100.

•
•

Извършва действия с изучените еднородни мерни единици (без тези
за време).
Използва правилно чертожните инструменти (линия).
Моделира с числови изрази ситуации, описани с отношенията „с …
повече от ...“, „с … по-малко от ...“.
Обяснява получените резултати при решаването на даден проблем.
Разчита информация от различни източници – текст, илюстрации, в
т.ч. и различни схематични изображения.
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УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Глобални теми
Eстествените
числа
от 1 до 5 и нула.
Събиране и
изваждане на
числата до 5

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия*

• Използва математически представи за пространствено
ориентиране, за сравняване на количества и за подреждане на
обекти по зададени признаци.
• Познава количествените характеристики на числата до 5,
числото 0, и техните означения с цифри.
• Брои до 5 в прав, в обратен ред и поредно.
• Определя мястото на числата от 1 до 5 в редицата на естествените
числа.
• Изразява математическите отношения „повече“, „по-малко“ и
„толкова, колкото“ със знаците >, < и = .
• Сравнява числата от 0 до 5, включително и представени като
сбор или разлика.
• Илюстрира с примери смисъла на аритметичните действия
събиране и изваждане.
• Използва знаците „+“ и „–“ за представяне на аритметичните
действия събиране и изваждане с числата до 5.
• Използва връзката между събирането и изваждането при
намиране стойността на числови изрази.
• Разпознава геометричните фигури триъгълник, квадрат, кръг.

•
•
•
•
•
•
•
•

Числата от 6 до
10. Събиране и
изваждане на
числата до 10

• Познава количествените характеристики на числата до 10 и техните
означения с цифри.
• Разбира принципа за изграждане на редицата на естествените числа.
• Брои до 10 в прав, в обратен ред и поредно.
• Сравнява числата до 10.
• Представя числата до 10 като сбор от две числа.
• Извършва действията събиране и изваждане с числата до 10.
• Събира три и повече числа.
• Познава мерната единица за маса килограм и нейното означение (кг).
• Разпознава по стойност монетите от 1 стотинка, 2 стотинки, 5 стотинки, 10 стотинки, 1 лев и 2 лева и банкнотите от 5 лева и 10 лева.
• Извършва действията събиране и изваждане с изучените мерни единици.
• Решава устно текстова задача с едно пресмятане от събиране и изваждане.

• килограм
• лев
• стотинка

Числата от 11 до
20

•
•
•
•
•

• единица
• десетица
• едноцифрено число
• двуцифрено число
• отсечка
• дължина на
отсечка
• сантиметър

•
•
•
•
•

Представя десетицата като сбор от 10 единици.
Чете и записва с цифри числата от 11 до 20.
Брои до 20 в прав, в обратен ред и поредно.
Сравнява числата до 20.
Познава значението на цифрите според позицията им в записа на
числата.
Разпознава точка и отсечка.
Използва чертожна линия за измерване и чертане на отсечка по дадена дължина.
Записва резултата от измерването на отсечка в сантиметри.
Познава мерната единица за дължина сантиметър и нейното означение (см).
Извършва действията събиране и изваждане с мерната единица сантиметър.
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число
цифра
сравняване
събиране
изваждане
триъгълник
квадрат
кръг

Глобални теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия*

Събиране и
изваждане на
числата до 20
без
преминаване

• Извършва действията събиране и изваждане на числата до 20
без преминаване.
• Сравнява стойностите на числени изрази.
• Използва наименованията на компонентите и резултата при
решаване на задачи от събиране.
• Разпознава геометричната фигура правоъгълник и елементите ѝ
страна и връх.
• Разпознава елементите на триъгълник, правоъгълник и квадрат
– точката като връх, отсечката като страна.
• Измерва в сантиметри дължините на страните на триъгълник,
квадрат и правоъгълник.
• Чертае правоъгълник и квадрат в квадратна мрежа.
• Познава елементите на текстовата задача – условие, числови
данни, въпрос.
• Решава текстова задача с едно пресмятане от събиране и изваждане.

• събираемо
• сбор
• право
ъгълник
• страна
• връх
• текстова
задача

Събиране и
изваждане на
числата до 20
с преминаване

• Извършва действията събиране и изваждане с числата до 20 с
преминаване.
• Използва наименованията на компонентите и резултата при
решаване на задачи от изваждане.
• Прави проверка на изваждането със събиране.
• Познава мерната единица за време час и нейното означение (ч).
• Определя времето по часовник в „кръгли“ часове.
• Съставя текстова задача с едно пресмятане по илюстрация и по
числов израз.
• Решава текстови задачи с включени словосъчетанията „с …
повече“ и „с … по-малко от“.

•
•
•
•

Числата 10,
20, 30, …, 100.

• Познава числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 и техните
означения с цифри.
• Познава десетицата като бройна единица.
• Брои по десетици до 100 в прав и обратен ред.
• Сравнява числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
• Извършва действията събиране и изваждане с числата 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
• Познава банкнотите от 20 лева, 50 лева и от 100 лева и монетите от 20 стотинки и от 50 стотинки.
• Решава текстови задачи с изучените мерни единици.

Събиране и
изваждане с
тях

• Понятията се усвояват на практическа основа чрез представителни примери.
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час
умаляемо
умалител
разлика

Препоръчително процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината
Годишен брой часове за изучаване на предмета в първи клас – 128 учебни часа, разпределени по
четири часа седмично.
Препоръчително разпределение на часовете
За нови знания

51%

За затвърдяване на новите знания и за обобщение

47%

За диагностика на входно, междинно и изходно ниво

2%

Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците
В първи клас оценяването на учениците е формиращо. Текущите изпитвания стимулират участието на учениците в разнообразни учебни задачи, в самостоятелни работи, работа в екип и пр. Писмените работи се оценяват чрез кратка и аргументирана рецензия на оценяващия.
В началото на годината се осъществява диагностика на входното ниво на математическите представи, а в края на годината – диагностика на изходното ниво.
Дейности за придобиване на ключовите компетентности и междупредметни връзки
Използването на разнообразни дейности в образователния процес обуславя овладяването на математическото съдържание и допринася за овладяването на ключови компетентности и личностното
развитие на ученика.
Ключови компетентности

Дейности и междупредметни връзки

Компетентности в областта
на българския език

9описване на количествени отношения от реалността;
9записване на числата с цифри и с думи;
9четене и съкратено записване на изучаваните мерни единици;
9четене с разбиране на текстова задача.

Умения за общуване на чужди
езици

9откриване на прилики и разлики в елементи на цифри и на букви
от различни езици;
9броене и сравяване на броя букви в думи, написани на български
и на чужд език.

Математическа
компетентност и основни
компетентности в
областта на природните
науки и на технологии

9определяне на брой обекти и сравняване на количества;
9подреждане на числа и на числови редици за установяване на
взаимовръзки между числата в тях;
9решаване на числови изрази с две и повече пресмятания;
9ориентиране в пространството и определяне на местоположението на предмети;
9решаване на текстови задачи с едно пресмятане;
9откриване и назоваване на квадратни, правоъгълни, триъгълни и
кръгли форми в предмети от обкръжението на детето;
9описване с математически модел на реални и картинно представени практически ситуации;
9свързване на аритметичните действия с практически решения и
формулиране на отговор;
9решаване на логически задачи за откриване на отношения, връзки, зависимости, закономерности.
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Ключови компетентности

Дейности и междупредметни връзки

Дигитална компетентност

9използване на клавиатура за записване на числа и числови изрази.

Умения за учене

9проверка на резултат от извършено аритметично действие;
9откриване на грешки при записване и при решаване на числови
изрази;
9използване на информация, представена чрез дидактически материали, рисунки и схеми;
9използване на различни графични модели за представяне на количества и дължини.

Социални и
граждански
компетентности

9събиране на данни и съставяне на задачи, свързани със семейството и училището, професиите, празниците и др.;
9екипно решаване на задачи, които развиват логическото и комбинаторното мислене;
9изразяване на толерантно отношение към грешките на другите.
9решаване на задачи с българските банкноти и монети – лев и
стотинка;
9планиране, организиране и изпълнение на възложените задачи
във времето;
9използване на нестандартни средства и нагледни материали
(въже, панделка, стъпало, палец, крачка, ръка) вместо чертожна
линия за измерване на обекти.

Инициативност и
предприемчивост

Културна
компетентност и умения
за изразяване чрез
творчество

9преоткриване на геометрични фигури в произведения на изобразителното изкуство и създаване на картини, съставени от геометрични фигури;
9откриване на закономерности при ритмично редуване на различни обекти;
9изработване на цифри от различни материали;
9откриване графичното изображения на цифри в предмети от заобикалящия свят;
9участие в математически състезания и тържества с математическа
насоченост.

Умения за подкрепа на
устойчивото развитие и
за здравословен начин на
живот и спорт

9определяне на времето в часове при съставяне на дневен режим;
9откриване на изучените геометрични фигури в реални предмети
от заобикалящата среда;
9използване на данни и любопитни факти при моделиране на ситуации с числови изрази.

Забележка: Посочените дейности са примерни и не изчерпват възможностите за изграждане на
междупредметни връзки.
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