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1. УВОД ИЛИ ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ  
НА ИЗДАТЕЛСТВО „АРХИМЕД“

 

 Учебният комплект е написан в съответствие с учебната програма по матема-

тика за 1. клас. При създаването му са взети предвид препоръки на редица опитни учи-

тели. Обсъдени са учебни програми от цял свят и различни методики. Внимателно е 

преценена съвременната възрастова характеристика на децата в различни аспекти. В 

учебния комплект са намерили отражение четирите области на компетенции, заложени 

в държавните образователни изисквания за обучението по математика за 1. клас – числа, 

геометрични фигури и тела, измерване, моделиране. 

 Чрез учебния комплект са реализирани общите цели на обучението по математика 

в 1. клас, а именно:

 •  овладяване на количествената характеристика на числата от 0 до 20, на десети-

ците до 100 и 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 геометрич-

ни фигури в квадратна мрежа;

 •  овладяване на мерните единици за маса – килограм, за дължина – сантиметър, и за 

време – час;

 •  развитие на математическото мислене и умение за решаване на проблеми.

 В по-конкретен план чрез учебника и учебните тетрадки са осигурени дидактически 

условия за:

 •  усвояване на числата от 0 до 20 и на десетиците до 100 в количествено и редно 

значение;

 •  усвояване на първоначални знания за десетичната позиционна бройна система;

 •  усвояване на действията събиране и изваждане до 20 на съдържателно и алгорит-

мично ниво;

 •  разпознаване на геометричните фигури отсечка, триъгълник, квадрат, правоъгъл-
ник и формиране на начални умения за чертане и измерване, свързани с тях;

 •  усвояване на знания и практически умения за величините маса, дължина и време и 

за техните мерни единици – килограм, сантиметър и час;

 •  усвояване на знания и практически умения за работа с българските пари – лев и 

стотинка  (в банкноти и монети);

 •  формиране на начални умения за описване на адитивни ситуации от реалния свят 

с математически модел (текстови задачи с едно пресмятане от събиране и из-

важдане)

 •  създаване на интерес и мотивация за изучаване на математика.

 Основното учебно съдържание е аритметично. Заедно с това в учебния комплект 

са намерили място и геометрични знания, свързани с ежедневната практика. Геометрич-

ните и практически знания са интегрирани с аритметични знания и чрез тях се илюстри-

рат, упражняват и прилагат знанията за числата и адитивните действия с тях.

 Математическите знания са представени ясно, точно и недвусмислено, и заедно с 

това занимателно, любопитно и интересно. Една и съща информация се подава по повече 
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от един начин: чрез илюстрация, чрез текст (където това е възможно), чрез матема-

тически символи. С цел учебникът да не бъде скучен, а да създава положителни емоции, 

голяма част от информацията е „облечена“ в занимателна форма. В него са намерили 

място много занимателни задачи, като числови пирамиди, лабиринти, шифри, фигури за 

оцветяване и др., с които се постига успех и удовлетворение на учениците от тяхната 

работа.

 Учебникът е ориентиран преди всичко към ученика и е предназначен да осъществи 

действена връзка между учителя и ученика. В учебника учителят може да намери при-

мерно структуриране, подреждане, дозиране и вариране на учебното съдържание в урока 

по математика. Учебникът има за адресат и родителя. Чрез него той може да получи 

информация за обучението и развитието по математика на своето дете.

 В уроците ясно са очертани основните учебни дейности: актуализиране на изучени-

те знания и мотивиране на учениците за работа, въвеждане на новите знания с помощ-

та на нагледни опори, непосредствено затвърждаване чрез повторение и вариране на 

примерните задачи, формиране на умения за прилагане на знанията. 

 В уроците „Обобщение“ се обобщават и систематизират знанията след всеки обо-

собен цикъл. 

 Уроците „Тестови задачи“ представляват самостоятелни работи, чрез които се 

осъществява обратна връзка в учебния процес и се дава възможност за корекции в рабо-

тата от страна на учителя.

 Задачата е основна форма, чрез която се представят знанията и се формират ма-

тематическите умения у учениците. Чрез задачи се актуализират преди това изучени 

знания, въвеждат се нови, затвърждават се и се проверяват получените. Решенията на 

задачите се изпълняват в учебника и в тетрадката. За целта са оставени специални мес-

та (празни квадратчета или мрежа), в които ученикът записва отговора или решението 

на задачата. Идеята е учебникът и тетрадката да служат и за изграждане на графични 

умения. Ако учителят прецени, че това не е достатъчно за осигуряване на необходимите 

умения, той би могъл да включи в своята работа и допълнителна (работна) тетрадка.

 Учебната тетрадка е предназначена да съпътства работата на учителя по учебни-

ка и съдържа предимно задачи за самостоятелна работа, които по преценка на учителя 

могат да се изпълняват в клас или вкъщи.

 С цел задачите да се не превръщат в „загадки“ за учениците (и за възрастните) в 

учебника и в тетрадката същите са придружени със съвсем кратки текстове. Тексто-

вете поясняват условието и заключението (изискването) на задачите и  при необходи-

мост могат да бъдат прочетени от учителя (или родителя), под чието ръководство се 

извършва обучението. Още повече че текстовете са еднотипни за различните уроци и 

само след няколко урока ученикът научава техния смисъл (и без да чете).

 Учебникът започва с уроци за актуализиране на знанията на учениците от така 

наречения дочислов период. Основната цел на тези уроци е да се осъществи плавен пре-

ход от придобитите математически знания в детската градина към математическите 

знания в 1. клас и да се установи равнището на тези, с които учениците постъпват в 

1. клас. Този период отговаря на добуквения период от буквара.

 В учебния комплект са предложени нови подходи при изучаване на числата и геомет-

ричните фигури.

 По нов начин е представен алгоритъмът за преминаване на десетицата. Специално 

внимание е отделено на допълването до 10. Нов е подходът за представяне на текстови-

те задачи. В предложената схема се открояват следните моменти: съставяне на мате-



6

матически модел, работа с модела (аритметичното действие), тълкуване на резулта-

та на езика на задачата. Формиране на начални умения за решаване на текстови задачи 

и съставяне на задачи по картина присъстват на много места в учебника. Отделени са 

и специални уроци „Отсечка“, „Квадрат“, Правоъгълник“, „Триъгълник“ за геометричните 

фигури. Включени са уроци, които имат познавателно и практическо значение. Предме-

тът на тези уроци отразява дейности и понятия, свързани с измерване, събиране или 

изваждане на величини или запознаване с мерките за измерване (сантиметър, килограм, 

час), с уреда за измерване на времето (часовник), с българските пари, както и с практиче-

ската дейност пазаруване.

 Авторите разчитат до голяма степен на професионализма, опита и творческия 

подход на българските учители и на тяхната любов към децата. Надяваме се, че всеки 

учител ще намери в този учебен комплект по математика за 1. клас нещо ново. На учи-

телите с по-малък опит предлагаме една възможна методическа схема за реализиране на 

обучението по математика, а за тези с по-богат опит учебникът ще осигури нови идеи 

за творчество.

 От учебната 2019/2020 г. ще се предлагат още: Сборник по математика за 1. клас, 

Помагало за работа в избираемите часове, свързани с разширена подготовка по матема-

тика за 1. клас, и „Архимед генератор“ за 1. клас – математически софтуер, който позво-

лява на учителя да генерира милиони различни варианти на задачи за работа в клас, вкл. 

в избираемите часове, проверка на знанията, самостоятелна работа.

 Предвидена е възможност помагалата от учебния комплект да се ползват и отдел-

но, в комбинация с други учебници.
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2. МАТЕМАТИЧЕСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ  (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ)  
НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОСТЪПВАЩИ В 1. КЛАС

(ПРОГРАМА ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

НАПРАВЛЕНИЕ „МАТЕМАТИКА“ – КОНЦЕПЦИЯ)

 1.  Общи положения 

 Математическата подготовка на 6 – 7-годишните деца е ориентирана към свое-

временно и пълноценно психическо развитие на всяко дете, като съдейства за: изграж-

дане на логически структури на мисленето (класификация, сериация, инвариантност); 

развитие на мисловните операции и тяхната обратимост, формиране на знаково-симво-

лическите функции на мисленето; активизиране дейността с разнообразни модели и раз-

виване на елементарни умения за моделиране; стимулиране на паметта, въображението, 

креативността, вниманието, речта, чувствата и емоциите на децата; активизиране 

на екипната дейност (комуникативност, взаимопомощ, емпатия) и на самостоятелна-

та дейност (рефлексия). Програмното съдържание за децата от четвърта подготви-

телна група е съобразено с общите цели на математическата подготовка на децата за 

училище и съответства на етапа на развитие на словесно-логическото и нагледно-зна-

ковото мислене на 6 – 7-годишните деца. Образователното съдържание е ориентирано 

към повишаване степента на обобщеност на математическите представи на децата 

чрез откъсване от предметната основа на дейността им. Акцентът е в стимулиране 

на символно-знаковите функции на мисленето при работа с вече формираните на пред-

метна основа конкретни математически представи. Математическата подготовка на 

6 – 7-годишните деца подпомага формирането на специална, интелектуална и личностна 

готовност у тях за училище и прави по-лесна тяхната адаптация към новата роля „уче-

ник“.

 2.  Цели

  Основната цел на математическата подготовка е стимулиране на детското раз-

витие чрез насочване на познавателните интереси на децата към математическите ха-

рактеристики на околния свят и тяхното диференциране чрез овладяване на обобщени 

способи при възприемането и оценяването им. За постигане на тази цел в програмата е 

заложено:

 1)   Изграждане на система от елементарни математически представи за: свой-

ства на обекти и правила за образуване на някои множества; количествени от-

ношения, изразени с термините „поравно“, „повече“, „по-малко“; числата от нула 

до десет и числовите релации (по-голямо, по-малко, равно); величините дължина, 

обем, маса и измерването им с условни предметни мерки, пространствени и вре-

меви представи и отношения, равнинни фигури и форми.

 2)  Овладяване на нагледно-схематични и знаково-символни похвати (ограждане, 

на групи от обекти с крива затворена линия, рисуване на стрелки, графични мо-

дели, елементи на цифри, лабиринти и др.) и математически дейности (броене 

и номериране, измерване и моделиране, работа по алгоритъм, продължаване на 

редица, ориентиране в мрежа от квадрати и др.)

 3)   Стимулиране на познавателната активност на децата чрез поставянето им 

в ситуации за разрешаване на противоречия, аргументиране на дейността и ре-

зултатите от нея, експериментиране, работа с готови схематични и графични 
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модели, проява на креативност в условията на разнообразна, развиваща пред-

метно-виртуална среда с математическа насоченост.

 3. Образователното съдържание

 Обемът на образователното съдържание включва система от математически 

представи и отношения, систематизирани в пет образователни ядра: 1. Количествени 

отношения; 2. Измерване; 3. Пространствени отношения; 4. Времеви представи; 5. Гео-

метрични фигури и форми.

 4. Компетентности  

 Обучението по математика за предучилищна група изгражда в детето  компетент-

ности в петте области – количествени отношения, измерване, пространствени отно-

шения, времеви отношения и геометрични фигури и форми.

 1) Количествени отношения:

 •  групира предмети в схематичен план;

 •  сравнява количества и схематично моделира количествени отношения „порав-

но“, „повече“,  „по-малко“ (до 10);

 •  назовава дадено количество и мястото на обект в редицата чрез броене;

 •  разбира събирането като практическо обединение на две групи, а изваждането 

като практическо отнемане на част от група.

 2)  Измерване:

 •  разпознава и назовава височина, дължина, ширина;

 •  сравнява предмети по височина;

 •  подрежда до 10 предмета по височина (дължина и ширина).

 3) Пространствени отношения:

 •  словесно определя отношенията на повече от три обекта в пространството;

 •  определя мястото на предмет в мрежа от квадрати;

 •  поставя по указание предмет в мрежата;

 •  извършва движение в лабиринти в равнината на листа;

 •  възприема пространствените отношения на обекти чрез схематично-символни 

средства (стрелки, цифри, геометрични фигури, точки и др.).

 4) Времеви представи:

 •  възприема и назовава върху картинни модели и природен календар понятията 

„година, сезони, месец, седмица, дните на седмицата“;

 •  разбира последователността на дните от седмицата, поредността на сезони-

те и словесно ги обяснява;

 •  определя „кръгъл“ час върху модел на часовник;

 •  извършва елементарни дейности в определен времеви интервал.

 5) Равнинни фигури и форми

 •  познава и сравнява квадрат, правоъгълник, триъгълник и кръг;

 •  комбинира фигури до получаване на нова фигура и обратно – възпроизвежда фигу-

ри чрез прегъване и разрязване на дадена фигура;

 •  умее по образец да създаде стилизирана геометрична композиция.
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3. Специфика на обучението по математика в 1. клаС

             Учебният предмет „Математика“ в началните класове има комплексен характер. 

Интегрира аритметика, геометрия и алгебра, като водещо е аритметичното знание, 

при което акцентът е усвояването на естествените числа и действията с тях. Знания

та се излагат чрез примери на теоретикомножествена основа (в неявен вид) без доказа

телство. Учениците трябва да се учат да убеждават и да получават едни резултати от 

други на базата на разсъждения. Обучението по математика има специфични закономер

ности като: теоретикомножествен подход, аксиоматичен подход, дедуктивна струк

тура, алгебричен начин за решаване на текстови задачи, възможност за развитие на 

интелекта чрез решаване на математически задачи. Теоретикомножественият подход 

не е свързан само с математиката. Той се използва често и в другите науки. Неговата 

употреба засилва междупредметните връзки. Аксиоматичният подход е полезен за ос

мисляне на редицата на естествените числа, помага за усвояване на съзнателно броене.

4. математичеСки компетентноСти (ЗнаниЯ, умениЯ и отноШениЯ)  
на учениците от 1. клаС

(УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС – КОНЦЕПЦИЯ)

 1.  общи положения 

 Обучението по математика в 1. клас от началния етап на основното образование е 

насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения в областта на аритме

тиката и геометрията, значими за формиране на съвременни ключови компетентности 

и изграждащи математическа грамотност у учениците от началните класове. Едновре

менно с изучаване на математическите знания и умения се формират умения за учене, 

за боравене с информация, за общуване, 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. 

 2.  цели

 Основна цел на обучението по математика в 1. клас е комплексното развитие на 

личността на ученика чрез насочване на неговите познавателни интереси към бройни

те, редните и адитивните свойства на околния свят и диференциране на съответните 

характеристики чрез овладяване на обобщени математически способи за тяхното моде

лиране. За постигане на целта в програмата е заложено:

 1)  овладяване на количествената характеристика на числата от 0 до 20, на де

сетиците до 100 и на принципа за изграждане редицата на естествените числа.

 2) овладяване на аритметичните действия събиране и изваждане.

 3)  Задълбочаване на представите за геометричните фигури отсечка, триъгълник, 
квадрат, правоъгълник и изграждане на начални умения за чертане на геометрич

ни фигури в квадратна мрежа.

 4)  овладяване на мерните единици за маса – килограм, за дължина – сантиметър, за 

време – час.

 5) Развитие на математическо мислене и умение за решаване на проблеми.
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  3.  Учебно съдържание

 Учебното съдържание по математика е представено от шест глобални теми: „Ес-

тествените 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 преминава-

не“ и „Числата 10, 20, 30, ... 100. Събиране и изваждане с тях.“. 

 Реализирането на темите е в последователността, определена от учебната про-

грама, но очакваните резултати от обучението по дадена тема не са представени в 

строга йерархична зависимост. Постигането им може да е подчинено на различни дидак-

тически съображения и с различен брой уроци.

 Аритметичните и геометричните знания във всяка от темите на учебната про-

грама са представени в единство, като водещи са знанията от областта на аритмети-

ката. Така например във втора тема при числата от 0 до 5 и аритметичните действия 

събиране и изваждане с тях са включени геометричните фигури триъгълник, квадрат (на 

този етап учениците не разпознават квадрата като правоъгълник) и кръг. 

 Уменията за решаване на текстови задачи с едно пресмятане се изграждат систем-

но чрез всяка тема и се разширяват съобразно възможностите на първокласниците. На 

практическа основа се работи целенасочено за комплексно развитие на личността на 

ученика. Формират се важни личностни качества – логическо мислене, наблюдателност, 

въображение, творчество и др.

 4.  Компетентности, като резултати от цялостното обучение по математика

 Обучението по математика в 1. клас изгражда в ученика компетентности в четири 

области: Числа; Геометрични фигури и тела; Измерване; Моделиране.

 1) Числа:

 •  познава естествените числа до 20 и принципа за изграждане на редицата на ес-

тествените числа;

 •  извършва аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 20;

 •  разбира връзката между компонентите и резултата на аритметичните дейст-

вия с числата до 20;

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

 •  извършва аритметичните действия събиране и изваждане с числата 10, 20, 30, 

40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100;

 •  разграничава едноцифрени и двуцифрени числа.

 2) Геометрични фигури и числа:

 •  разпознава геометричните фигури отсечка, квадрат, триъгълник, кръг, правогъл-
ник;

 •  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.

 3) Измерване:

 •  знае мерните единици за дължина (сантиметър), за маса (килограм), за време (час);

 •  разпознава по стойност българските банкноти и монети (стотинка, лев);

 •  извършва действия с изучените еднородни мерни единици (без тези за време);

 •  използва правилно чертожните инструменти (линия).
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 4) Моделиране

 •  моделира с числови изрази, ситуации, описани с отношенията „с ... повече от ...“, 
„с ... по-малко от ...“;

 •  обяснява получените резултати при решаване на даден проблем;

 •  разчита информация от различни източници – текст, илюстрации,  в т.ч. и раз-

лични схематични изображения.

 5.   Компетентности, като очаквани резултати от обучението по отделните 
теми

 В тази точка компетентностите, като очаквани резултати от обучението по 

отделните теми, са представени в две големи категории – нови понятия и нови дей-
ности. 
 Понятията се усвояват на практическа основа чрез представителни примери.
 Дейностите се усвояват чрез обяснение, показване и осигуряване на условия за 
упражнение.

 1) Естествените числа от 1 до 5 и 0. Събиране и изваждане с числата до 5:
 1.1) Нови понятия:  число, цифра, сравняване, събиране, изваждане, триъгълник, 

квадрат, кръг.
 1.2) Нови дейности:

 •  използва математически представи за пространствено ориентиране, за сравня-

ване 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 релации „повече“, „по-малко“ и „толкова, колкото“ 

със знаците  „>“, „<“  и „=“;

 •  сравнява числата от 0 до 5, включително и представени като сбор и разлика;

 •  илюстрира с конкретни примери смисъла на аритметичните действия събиране 

и изваждане;

 •  използва знаците „+“  и  „–“ за представяне на аритметичните действия събира-

не и изваждане на числата до 5;

 •  използва връзката между събирането и изваждането при намиране стойността 

на числови изрази;

 •  разпознава геометричните фигури триъгълник, квадрат, кръг.

 2) Числата от 6 до 10. Събиране и изваждане с числата 10:
 2.1) Нови понятия: килограм, лев, стотинка.
 2.2) Нови дейности:

 •  познава количествените характеристики на числата до 10 и техните означения 

с цифри;

 •  брои до 10 в прав, в обратен ред и поредно;

 •  сравнява числата до 10;

 •  представя числата до 10 като сбор на две числа;

 •  извършва действията събиране и изваждане с числата до 10;

 •  събира три и повече числа;

 •  познава мерната единица килограм и нейното означение (кг);
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 •  разпознава по стойност монетите от 1 стотинка, 2 стотинки, 5 стотинки, 

10 стотинки, 1 лев, 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.

 3) Числата от 11 до 20:
 3.1) Нови понятия:  единица, десетица, едноцифрено число, двуцифрено число, от-

сечка, дължина на отсечка, сантиметър.
 3.2) Нови дейности:

 •  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 сантиметър и нейното означение (см);

 •  извършва събиране и изваждане с мерната единица сантиметър.

 4) Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване:
 4.1) Нови понятия: събираемо, сбор, правоъгълник, страна, връх, текстова задача.
 4.2) Нови дейности:

 •  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 нейните елементи – 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 право-

ъгълник;

 •  чертае правоъгълник и квадрат в квадратна мрежа;

 •  познава елементите на текстова задача – условие, числови данни, въпрос;

 •  решава текстова задача с едно пресмятане от събиране и изваждане.

 5) Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване:
 5.1) Нови понятия: час, умаляемо, умалител, разлика.
 5.2) Нови дейности:

 •  извършва действията събиране и изваждане на 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“.
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 6) Числата 10, 20, 30, ...., 100. Събиране и изваждане с тях:
 6.1) Нови понятия: няма.

 6.2) Нови дейности:

 •  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 събиране и изваждане с числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100;

 •  познава банкнотите от 20 лева, 50 лева и 100 лева и монетите от 20 стотинки 

и 50 стотинки;

 •  решава текстови задачи с изучените мерни единици.

 6.  Разпределение на задължителните учебни часове за годината

 За изучаване на предмета „Математика“ в 1. клас в учебния план са отделени 

128 учебни часа, разпределени по четири часа седмично.
 •  За нови знания – 51% (65,28 часа)

 •  За затвърждаване на новите знания и за обобщение – 47% (60,16 часа)

 •  За диагностика на входно, междинно и изходно ниво – 2% (2,56 часа)

 7.  Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците

 •  В 1. клас оценяването е формиращо.

 •  Текущите изпитвания стимулират участието на учениците в разнообразни учеб-

ни задачи, в самостоятелни работи, работа в екип и др.

 •  Писмените работи се оценяват чрез кратка и аргументирана рецензия на учите-

ля.

 •  В началото на годината се осъществява диагностика на входното ниво на ма-

тематическите представи.

 •  В края на годината се прави диагностика на изходното ниво (на математиче-

ските компетентности).

 8.   Дейности в образователния процес по математика за овладяване на ключови 
компетентности и личностно развитие на ученика

 8.1) Компетентности в областта на българския език:
 •  Описване на количествени отношения от реалността.

 •  Записване на числата с цифри и с думи.

 •  Четене и съкратено записване на изучаваните мерни единици.

 •  Четене с разбиране на текстова задача.

 8.2) Умения за общуване на чужди езици:
 •  Откриване на прилики и разлики в елементите на цифри и на букви от различни 

езици.

 •  Броене и сравняване на броя букви в думи, написани на български и на чужди езици.

 8.3) Математическа компетентност и основни компетентности в областта 
на природните науки и технологии:
 •  Определяне на брой обекти и сравняване на количества.

 •  Подреждане на числа и на числови редици за установяване на взаимовръзки между 

числата в тях.
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 •  Решаване на числови изрази с две и повече пресмятания.

 •  Ориентиране в пространството и определяне местоположението на предмети.

 •  Решаване на текстови задачи с едно пресмятане.

 •  Откриване и назоваване на квадратни, правоъгълни, триъгълни и кръгли форми в 

предмети от обкръжението на ученика.

 •  Описване с математически модел на реални и картинно представени практичес-

ки ситуации.

 •  Свързване на аритметичните действия с практически решения и формулиране 

на отговор.

 •  Решаване на логически задачи за откриване на отношения, връзки, зависимости, 

закономерности.

 8.4) Дигитална компетентост:
 •  Използване на клавиатура за записване на числа и числови изрази.

 8.5) Умения за учене:
 •  Проверка на резултат от извършено действие.

 •  Откриване на грешки при записване и при решаване на задачи.

 •  Използване на информация, представена чрез дидактически материали, рисунки и 

схеми.

 •  Използване на различни графически модели за представяне на количества и дължи-

ни.

 8.6) Социална и гражданска компетентности:
 •  Събиране на данни и съставяне на задачи, свързани със семейството и училище-

то, професиите, празниците и други.

 •  Екипно решаване на задачи, които развиват логическото и комбинаторното ми-

слене.

 •  Изразяване на толерантно отношение към грешките на другите.

 8.7) Инициативност и предприемчивост:
 •  Решаване на задачи с българските банкноти и монети – лев и стотинка.

 •  Планиране, организиране и изпълнение на възложените задачи във времето.

 •  Използване на нестандартни средства и нагледни материали (въже, панделка, 

стъпало, палец, крачка, ръка) вместо чертожна линия за измерване на обекти.

 8.8) Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество:
 •  Преоткриване на геометрични фигури в произведения на изобразителното изку-

ство и създаване на картини, съставени от геометрични фигури.

 •  Откриване на закономерности при ритмично редуване на различни обекти.

 •  Изработване на цифри от различни материали.

 •  Откриване на графични изображения на цифри в предмети от заобикалящия свят.

 •  Участие в математически състезания и тържества.

 8.9) Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на 
живот и спорт:
 •  Определяне на времето и часовете при съставяне на дневен режим.

 •  Откриване на изучените геометрични фигури в реални предмети от заобикаля-

щата среда.

 •  Използване на данни и геометрични факти при моделиране на ситуации с числови 

изрази.
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5. УЧЕБНИКЪТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС 
НА ИЗДАТЕЛСТВО „АРХИМЕД“

СТРУКТУРА НА УЧЕБНИКА

 В програмата по математика за 1. клас са предвидени 128 учебни часа (32 учебни сед-

мици по 4 учебни часа). В учебника на 140 страници са разработени 119 урока и 3 теста 

за диагностика. Предвидени са 6 резервни часа. Уроците са групирани в 6 теми, описани 

по-долу.

Тема 1.  Естествените числа от 1 до 5 и числото 0. Събиране и изваждане на числата 
до 5

 Темата е представена в 22 урока и тест за диагностика на входно ниво.

 Част от учебното съдържание по математика в 1. клас е обхванато и в различни 

степени усвоено от учениците в подготвителните групи на детската градина. В края 

на 4-та група се провеждат сериозни диагностични тестове за установяване на готов-

ността на децата за училище. Резултатите от тях се вписват в детското портфолио, 

с което учителят по математика в 1. клас следва да се запознае внимателно. В този сми-

съл не се налага особено подробен преговор в началото на Тема № 1 в учебника. Предвиден 

е и един по-лек тест за входно ниво. 

 Разработени са уроци освен за актуализиране на знанията на децата от предучи-

лищната група и за нови знания, за упражнение и за обобщение.

 В темата се въвеждат понятията число, цифра, събиране (+), изваждане (–), пове-
че (>), по-малко (<), толкова, колкото (=).
 Учениците разпознават геометричните фигури триъгълник, квадрат, кръг. 

 Тема № 1 завършва с тест.

Тема 2. Естествените числа от 6 до 10. Събиране и изваждане на числата до 10

 Темата е представена в 30 урока и 2 теста за диагностика на междинно ниво.

 Разработени са уроци за нови знания, за упражнение и обобщение. В темата се въ-

веждат понятията български пари (монети от 1 ст., 2 ст., 5 ст., 1 лв., 2 лв., банкноти 

от 5 лв. и 10 лв.), килограм (кг), поредно проене.

 Учениците разпознават българските пари и извършват действията събиране и из-

важдане със стотинки или с левове до 10.

 В края на Тема № 2 е предложен тест за междинно ниво на проверка на знанията.

Тема 3. Естествените числа от 11 до 20

 Темата е представена в 9 урока.

 Разработени са уроци за нови знания и за упражнение.

 В темата се въвеждат понятията едноцифрени и двуцифрени числа, точка, от-
сечка, сантиметър (см).

 Учениците използват чертожната линия за чертане и измерване на отсечки и из-

вършват действията събиране и изваждане с мерната единица сантиметър. 
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Тема 4. Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване

 Темата е представена в 17 урока.

 Разработени са уроци за нови знания, за упражнение и обобщение.

 В темата се въвеждат понятията събираемо, сбор, правоъгълник, страна, връх, 
елементи на триъгълник, елементи на квадрат, текстова задача – условие, числови 
данни, въпрос.
 Учениците решават текстови задачи с едно пресмятане. 

 В края на Тема № 4 е даден тест за обобщение на наученото до момента.

Тема 5. Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване

 Темата е представена в 30 урока.

 Разработени са уроци за актуализиране на стари знания, за нови знания и за упражне-

ние и обобщение.

 В темата се въвеждат понятията умаляемо, умалител, разлика, проверка на 
действието изваждане, мерната единица за време – час (ч).

 Учениците определят времето по часовник  в „кръгли“ часове, съставят текстова 

задача по илюстрация и по числов израз, използват словосъчетанията „с ... повече“ и „с ... 

по-малко“ 

 В края на Тема № 5 е разработен тест за обобщение на материала в темата.

Тема 6. Числата 10, 20, 30, ...., 100. Събиране и изваждане с тях.

 Темата е представена в 11 урока и два теста за диагностика на изходно ниво.

 Разработени са уроци за актуализиране на стари знания, за нови знания и за упражне-

ние и обобщение върху целия учебен материал и 2 теста за диагностика на изходно ниво.

 Учениците се запознават с монетите от 20 ст. и 50 ст. и с банкнотите от 20 лв. и 

50 лв., решават текстови задачи с изучените мерни единици. 

 Обобщеното разпределението на уроците по видове е следното:

Вид уроци
Процентно 

разпределение
Брой уроци

За нови знания 51% 63

За затвърждаване на 

новите знания и за 

обобщение

47% 56

За диагностика на входно, 

междинно и изходно ниво
2% 3

Резервни часове 6 

 Всеки урок за упражнение има и елементи на нови знания и умения, които допълват 

предходните теми. Така се избягва натрупване на повече нови понятия и методи за ре-

шаване на задачи в един учебен час.
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УЧЕБЕН КАРТОН

 Към учебника по математика за 1. клас е приложен учебен картон във формата на 

правоъгълник с размери 20 х 13,5 см. Върху една от дългите страни на правоъгълника е 

начертана измерителна линия от 0 до 20 с мерна единица 1 см, а върху другата – изме-

рителна линия с мерна единица 2 см. В картона са изрязани отвори с форма на цифрите 

от 0 до 9,  знаците  < , = , > , геометричните фигури триъгълник, квадрат и кръг и още 

5 отвора във формата на ръкавица, гъба, ябълка, цвете, пиле. 

 Учебният картон може да бъде използван за измерване и пренасяне на отсечки, за 

очертаване на цифри и геометрични фигури или форми, с което да подпомага изгражда-

нето на графични умения у учениците.

6. УЧЕБНИТЕ ТЕТРАДКИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС 
НА ИЗДАТЕЛСТВО „АРХИМЕД“

 Към учебника по математика за 1. клас са разработени две учебни тетрадки с уп-

ражнения, всяка от които съдържа по 48 страници. Упражненията са предназначени пре-

димно за самостоятелна работа.  Всяко упражнение има заглавие, което следва заглавие-

то от урока (1, 2 или 3 урока) от учебника. При подготовката на учебните тетрадки ав-

торите са се водили от идеята, че наред с усвояване и затвърждаване на новите знания 

тетрадките имат за цел и развитие на графичните умения у учениците. В тази връзка в 

тетрадките са подготвени специални места с образци за писане на цифрите и знаците 

за математическите действия и релации. Също така са оставени празни квадратчета 

или кръгчета за попълване на липсващото число или символ, свързани с решението на 

задачата. Поместени са и задачи, решенията на които изискват ограждане, свързване, 

оцветяване. На много места в тетрадките задачите са моделирани (или свързани) с 

числова ос. Във всяко упражнение има от 5 до 7 задачи, подредени в система, която 

следва или допълва задачите от съответния урок. Обикновено последната задача от 

упражнението е нестандартна (с повишена трудност, занимателна, логическа и т.н.). В 

учебните тетрадки са поместени и практически упражнения, както и тестови задачи. 

В упражненията, в които има тестови задачи, са предложени и примерни скали за оценя-

ване. За лекота и по-голямо удобство всички тестове в комплекта са унифицирани. Всеки 

тест съдържа 10 задачи. 

  Учебните тетрадки могат да се използват за самостоятелна работа в учебния час, 

за самостоятелна работа вкъщи, за текущ контрол, за диагностика на знанията.

 Учебна тетрадка № 1 съдържа упражнения по уроците от първите три теми 

на учебника – Тема 1, Тема 2 и Тема 3. Упражненията в тетрадката покриват първите 

61 урока от учебника. В тетрадката е разработен примерен тест за диагностика на 

междинно ниво.

 Тестът съдържа 10 задачи, всяка от които е с по три отговора, един от които е 

верен. Всеки верен отговор се оценява с 1 точка. 

 Примерна скала за оценяване

Брой точки 9, 10 7, 8 5, 6 3, 4 0, 1, 2

Оценка Отлична
Много 

добра
Добра Средна Слаба
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 12.  Килограм (№ 16) .......................................................................................................30

 13.  Числото девет (№ 17) ............................................................................................ 31

 14.  Събиране и изваждане на числата до 9 (№ 18)  ...................................................32

 15.  Събиране и изваждане на числата до 9 (№ 19, № 20) ........................................ 33

 16.  Поредно броене (№ 21)  ..........................................................................................34

 17.  Числото десет (№ 22)  ...........................................................................................35

 18.  Събиране и изваждане на числата до 10 (№ 23)  .................................................36

 19.  Събиране и изваждане на числата до 10 (№ 24)  ................................................. 37

 20.  Събиране и изваждане на числата до 10 (№ 25)  .................................................38

 21.  Български пари (№ 26, № 27, № 28)  ......................................................................39

 22.  Обобщение № 1 (№ 29)  ..........................................................................................40

 23.  Обобщение № 2 (№ 30)  .......................................................................................... 41
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Тема 3. Естествените числа от 11 до 20
 1.  Числата от 11 до 15 (№ 1)  ...................................................................................43

 2.  Числата от 16 до 20 (№ 2) ....................................................................................44

 3.  Числата от 11 до 20 (№ 3, № 4)  ..........................................................................45

 4.  Едноцифрени и двуцифрени числа (№ 5, № 6)  ....................................................46

 5.  Отсечка. Сантиметър (№ 7, № 8)  .......................................................................47

 6.  Измерване и чертане на отсечки с дадени дължини (№ 8, № 9)  ....................46

 Учебна тетрадка № 2 съдържа упражнения по уроците от вторите три теми 

на учебника – Тема 4, Тема 5 и Тема 6. Упражненията в тетрадката покриват вторите 

61 урока от учебника. В тетрадката е разработен примерен тест за диагностика на 

изходното ниво. Тестът съдържа 10 задачи, всяка от които е с три отговора, един от 

които е верен. Верните отговори на задачи 1, 2, 3, 4 се оценяват с  по 1 точка, верните 

отговори на задачи 5, 7, 8 се оценяват с по 2 точки, верните отговори на задачи 6, 9 се 

оценяват с по 3 точки и верният отговор на задача 10 се оценява с 4 точки  – максимален 

брой общо 20 точки.

 Примерна скала за оценяване

Брой точки 18 – 20 15 – 17 10 – 14 5 – 9 0 – 4

Оценка Отлична
Много 

добра
Добра Средна Слаба

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНА ТЕТРАДКА № 2

Тема 4. Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване
 1.  Събиране и изваждане до 10 (преговор)  (№ 1)  ....................................................1

 2.  Събиране на числото 10 и числата от 0 до 10 (№ 2)  .........................................2

 3.  Събиране на числото 10 и числата от 0 до 10 (№ 3)  .........................................3

 4.  Триъгълник (№ 4)  .......................................................................................................4

 5.  Събиране на двуцифрено число и едноцифрено число (№ 5)  ..............................5

 6.  Събиране на двуцифрено число и едноцифрено число (№ 6, № 7)  .....................6

 7.  Правоъгълник (№ 8)  ..................................................................................................7

 8.   Изваждане на едноцифрено число от двуцифрено число  

 (13 – 3 = 10) (№ 9)  ......................................................................................................8

 9.  Изваждане на едноцифрено число от двуцифрено число (№ 10 .........................9

 10.  Изваждане на едноцифрено число от двуцифрено число (№ 11) .....................  10

 11.  Квадрат  (№ 12)  ......................................................................................................11

 12.  Изваждане на числото 10  (№ 13)  ......................................................................... 12

 13.  Изваждане на двуцифрени числа  (№ 14)  ............................................................. 13

 14.  Изваждане на двуцифрени числа (№ 15)  .............................................................. 14

 15.  Обобщение 1  (№ 16)  .............................................................................................. 15

 16.  Обобщение 2 (№ 17)  ............................................................................................... 16

Тема 5. Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване
 1.  Събиране до 20 (№ 1)  ............................................................................................. 17

 2.  Изваждане на едноцифрено число от 20 (№ 2)  .................................................. 18

 3.  Изваждане на едноцифрено число от 20  (№ 3)  ................................................. 19
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 4.   Действията събиране и изваждане.  

 Проверка на действието изваждане (№ 4)  ........................................................20

 5.  Събиране – допълване до 10 с 1 (№ 5)  .................................................................. 21

 6.  Събиране – допълване до 10 с 2  (№ 6, № 7)  ........................................................22

 7.  Събиране – допълване до 10 с 3 (№ 8)  ..................................................................23

 8.  Събиране – допълване до 10 с 4  (№ 9, № 10 ........................................................24

 9.  Събиране – допълване до 10 с 5 (№ 11)  ................................................................25

 10.  Събиране  – допълване до 10 с 6, 7 и 8 (№ 12, № 13)  ..........................................26

 11.  Събиране с преминаване (№ 14)  ........................................................................... 27

 12.  Изваждане от 11  (№ 16, № 17)  ............................................................................28

 13.  Изваждане от 12. Изваждане от 13.  (№ 18, № 19)  ............................................29

 14.  Изваждане  от 11, 12 и 13 (№ 20)  .........................................................................30

 15.   Изваждане от 14. Изваждане от двуцифрено число.  

 Втори начин (№ 21, № 22) ...................................................................................... 31

 16.  Изваждане от 15 (№ 23)  ........................................................................................32

 17.  Изваждане от двуцифрено число (№ 24, № 25)  .................................................  33

 18.  Обобщителен урок № 1. В магазина  (№ 26)  .......................................................34

 19.  Обобщителен урок № 2  (№ 27, № 28)  ................................................................35

 20.  Обобщителен урок № 3  (№ 28, № 29)  ................................................................36

 21.  Обобщителен урок № 4  (№ 30)  ........................................................................... 37

Тема 6. Числата 10, 20, 30, ..., 100. Събиране и изваждане с тях
 1.  Числата 10, 20, ..., 100 (№ 1)  ................................................................................ 38

 2.  Събиране на числата 10, 20, ..., 100 (№ 2)  ...........................................................39

 3.  Изваждане на числата 10, 20, ..., 100 (№ 3)  .........................................................40

 4.  Български пари (№ 4)  .............................................................................................. 41

 5.  Упражнение (№ 5, № 6)  ..........................................................................................42

 6.  Текстови задачи (№ 7)  ...........................................................................................43

 7.  Годишен преговор № 1 (№ 8)  ................................................................................44

 8.  Годишен преговор № 2 (№ 9)  ................................................................................45

 9.  Годишен преговор № 3 (№ 10)  ..............................................................................46

 10.  Годишен преговор № 4 (№ 11)  ..............................................................................47

 11.  Примерен тест – изходно ниво  ...........................................................................48
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7. МЕТОДИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ ПО РАЗРАБОТЕНИТЕ ТЕМИ И УРОЦИ В
УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС 

НА ИЗДАТЕЛСТВО „АРХИМЕД“

 „Реализирането на темите е в последователността, определена с учебната програ-
ма, 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.“

 (Учебна програма по математика за I клас (2016 г.))

 В този параграф ще представим избраната наредба, ще проследим учебното съдър-

жание и ще направим методически коментари по теми и по уроци в учебния комплект 

(учебник и учебни тетрадки) по математика за 1. клас.

ВХОДНО НИВО
(Урок № 1 ÷ Урок № 3)

Урок № 1. Ориентиране в пространството. Сравняване на обекти
(Упражнение, текущо устно изпитване) 

 Урокът е изложен на стр. 6 и стр. 7 от учебника и на стр. 1 от учебна тетрадка 

№ 1.

 На базата на задачи, представени чрез илюстрации и кратък текст (изискване и въ-

прос), се актуализират представите на учениците за ориентиране в пространството и 

сравняване на обекти.

 Чрез задача 1 и задача 2 на стр. 6 от учебника се припомнят значенията на думите 

за място (предлозите): на (върху), под, над, пред, до, вляво, вдясно, зад, горе, долу.

 Чрез задача 1, задача 2 и задача 3 на стр. 7 от учебника се припомнят значенията 

на думите за количествено сравняване: повече, по-малко, най-много, най-малко, толкова, 
колкото.
 Чрез задача 1 и задача 2 на стр. 1 от учебна тетрадка № 1 се припомнят значенията 

на думите за посока (на движение): наляво, надясно, нагоре, надолу. 

Урок № 2. Групиране на обекти. Подреждане на обекти
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 8 и стр. 9 от учебника.

 На базата на задачи, представени чрез илюстрации, се актуализират представите 

и уменията на учениците за групиране, сравняване и подреждане на обекти по зададени 

признаци.

 Чрез задачите 1, 2, 3, 4, 5 на стр. 8 от учебника се упражнява групиране чрез огражда-

не по признаците съответно: син цвят, животни, плодове, зеленчуци, превозни средства.

 Чрез задачите 1, 2, 3, 4 на стр. 9 от учебника се припомня смисълът на подреждане-

то: от по-ниско към по-високо, от широко към по-тясно, от тънко към по-дебело, от по-късо 
към по-дълго.

Урок Входно ниво 
(Оценка, диагностика на математическите представи)

 Урокът е изложен на стр. 10 от учебника.

 В урока е предложен примерен тест за проверка на количествените престави и 

представите за ориентиране в пространството, формирани в подготвителната група. 
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Задачите са представени чрез илюстрации. Ученикът трябва да отбележи верния отго-

вор със знака ⊗.

ТЕМА 1. ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЧИСЛА ОТ 1 ДО 5 И ЧИСЛОТО 0. 
СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 5

(Урок № 3 ÷ Урок № 22)

Урок № 3. Геометрични фигури
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 11 от учебника и на стр. 2 от учебна тетрадка № 1.

 На базата на задачи, представени чрез илюстрации и кратък текст (изискване), се 

актуализират геометричните представи на учениците и се въвеждат на остензивно 

(нагледно) равнище геометричните фигури триъгълник, квадрат и кръг. 

 Учениците разпознават геометричните фигури и откриват предмети с триъгъл-

на, квадратна и кръгла форма. В учебника са начертани и оцветени геометричните фи-

гури триъгълник, квадрат и кръг и са показани често срещани предмети, като пътни 

знаци, часовник и други, които имат посочените форми. Задачите в учебника са свързани 

с откриване, назоваване и оцветяване, а в учебната тетрадка – с отделяне, оцветяване 

и следване на посока, зададена предварително със стрелки.

Урок № 4. Числото едно
(Нови знания, текущо формиращо оценяване) 

 Урокът е разработен на стр. 12 от учебника и на стр. 3 от учебна тетрадка № 1.

 На базата на илюстрации на единични обекти се въвежда и разкрива количестве-

ният състав на числото едно. На базата на илюстрации, съдържащи знака 1, се въвежда 

цифрата 1 и се показва начин за нейното записване.

 Учениците разпознават и назовават единични обекти (модели на числото 1). За-

дачите в учебника са свързани с откриване на единични обекти и на тяхното числово 

изражение (цифрата на числото 1), с оцветяване, свързване и записване на числото 1, а в 

учебната тетрадка – със записване на цифрата 1.

Урок № 5. Числото две
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 13 от учебника и на стр. 3 от учебна тетрадка № 1.

 На базата на илюстрации на двойки обекти се въвежда и разкрива количественият 

състав на числото две. На базата на илюстрации, съдържащи знака 2, се въвежда цифрата 
2 и се показва начин за нейното записване.

 Учениците разпознават и назовават двойки обекти (модели на числото 2). Задачи-

те в учебника са свързани с откриване на двойки обекти и на тяхното числово изражение 

(цифрата на числото 2), с оцветяване, свързване и записване на числото 2, а в учебната 

тетрадка – с писане на цифрата 2.

Урок № 6. Числата 1 и 2. Сравняване
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 14 от учебника и на стр. 4 от учебна тетрадка № 1.

 На базата на задачи, представени чрез илюстрации на едноелементни и двуеле-

ментни множества, се въвежда сравняване на числата 1 и 2 и се въвеждат понятията 

по-малко, равно, по-голямо, както и знаците <, =, >, които се използват при сравняване в 

конкретните случаи.
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 Учениците определят броя на обектите в едноелементни и двуелементни множе-

ства, сравняват числата 1 и 2 и записват резултата от сравнението чрез знаците  <, 

=, >. Задачите в учебника са свързани с определяне броя на обектите в едноелементни и 

двуелементни множества, със записване на цифрите 1 и 2, сравняване на числата 1 и 2, 

изписване на знаците <, = > и оцветяване. 

 Задачите в учебната тетрадка са идейно продължение на задачите от учебника. 

Предложена е задача за свързване. Отделено е повече място за изписване на въведените 

цифри и знаци.

Урок № 7. Числото три
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 15 от учебника и на стр. 5 от учебна тетрадка № 1.

 На базата на илюстрации на тройки обекти се въвежда и разкрива количественият 

състав на числото три. На базата на илюстрации, съдържащи знака 3, се въвежда цифра-
та 3 и се показва начин за нейното записване.

 Учениците разпознават и назовават тройки обекти (модели на числото 3). Задача 2 

от учебника е свързана с откриване на тройки обекти и на тяхното числово изражение 

(цифрата на числото 3), с оцветяване, свързване и записване на числото 3. Задача 3 от 

учебника се отнася до определяне броя на елементите в едноелементни, двуелементни и 

триелементни множества и свързване със съответното число. Задача 4 е задача за срав-

няване на броя на точките в две колони от по три квадратчета.

 Задачите в учебната тетрадка са идейно продължение на тези в учебника. В те-

традката е отделено повече място за писане на цифрата 3, а също така и за цифрата 2. 

Има и задача за ограждане на по три фигури, както и за построяване на редица от триъ-

гълници и квадрати, групирани по тройки.

Урок № 8. Числото четири
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 16 от учебника и на стр. 6 от учебна тетрадка № 1.

 На базата на илюстрации на групи от четири обекта се въвежда и разкрива коли-

чественият състав на числото четири. На базата на илюстрации, съдържащи знака 4, се 

въвежда цифрата 4 и се показва начин за нейното записване.

 Учениците разпознават и назовават групи от четири обекти (модели на числото 

4). Задача 2 от учебника е свързана с откриване на групи от четири обекти и на тяхно-

то числово изражение (цифрата на числото 4), с оцветяване, свързване и записване на 

числото 4. Задача 3 от учебника се отнася до определяне броя на елементите в едноеле-

ментни, двуелементни, триелементни и четириелементни множества и свързване със 

съответното число. Задача 4 е задача за сравняване на броя на точките в две колони от 

по четири квадратчета.

 Задачите в учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника. В те-

традката е отделено повече място за писане на цифрата 4, а също така и за цифрите 3 

и 2. 

Урок № 9. Числото пет
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 17 от учебника и на стр. 7 от учебна тетрадка № 1.

 На базата на илюстрации на групи от пет обекта се въвежда и разкрива количест-

веният състав на числото пет. На базата на илюстрации, съдържащи знака 5, се въвежда 

цифрата 5 и се показва начин за нейното записване.
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 Учениците разпознават и назовават групи от пет обекта (модели на числото 5), 

броят в прав и обратен ред до 5 и пишат цифрите 1, 2, 3, 4 и 5. 

  Задача 2 от учебника е свързана с откриване на групи от пет обекти и на тяхно-

то числово изражение (цифрата на числото 5), с оцветяване, свързване и записване на 

числото 5. Задача 3 от учебника се отнася до определяне броя на елементите в едноеле-

ментни, двуелементни, триелементни, четириелементни и петелементни множества 

и свързване със съответното число. Задача 4 е задача за сравняване на броя на точките 

в две колони от по пет квадратчета.

 Задачите в учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника. В те-

традката е отделено повече място за писане на цифрата 5. Задача 5 е свързана с броя на 

пръстите на човешката ръка и неговото записване с точки, чертички и цифри. 

Урок № 10. Числата от 1 до 5. Упражнение
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 18 от учебника и на стр. 8 от учебна тетрадка № 1.

На базата на илюстрации и таблици, представящи множествени модели на числата, се 

разкрива количественото, редното значение и състава на числата от 1 до 5.

 Задача 1 и задача 2 от учебника са свързани с представата за това, че всяко число 

(от 1 до 5) е съставено от единици – числото 1 е съставено от една единица, числото 2 

е съставено от две единици, числото 3 е съставено от три единици, числото 4 е съста-

вено от четири единици и числото 5 е съставено от пет единици. Чрез задача 3 се про-

карва ново разбиране – числото 3 е съставено от една единица и една двойка, числото 4 

е съставено от една единица и една тройка или от две двойки, а числото 5 е съставено 

от една единица и една четворка или от една двойка и една тройка. Задача 4 и задача 5 

са свързани с редното значение на числата от 1 до 5, показано чрез редовете и стълбо-

вете на таблици.

 Първите три задачи на стр. 8 от учебна тетрадка № 1 са идейно продължение на 

задачите от учебника.

Урок № 11. Числото 0. Сравняване с 0 
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 19 от учебника и на стр. 8 от учебна тетрадка № 1.

На базата на илюстрации на празно множество (празна чиния) се въвежда и разкрива ко-

личественият състав на числото нула. На базата на илюстрации, съдържащи знака 0, се 

въвежда цифрата 0 и се показва начин за нейното записване.

 Учениците разпознават празното множество, свързват това множество с числото 

0, записват числото 0, сравняват числото 0 с числата 1, 2, 3, 4, 5 и записват сравнението 

със съответните знаци.

 С дидактическа цел – за да се улесни разбирането за мястото на числото 0 в реди-

цата на числата, се използва числова ос (без да се именува). 

 Задачите 4, 5 и 6 на стр. 8 от учебната тетрадка № 1 са идейно продължение на 

задачите от учебника.

Урок № 12. Събиране на числата 0, 1, 2, 3, 4 и числото 1 
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 20 от учебника и на стр. 9 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задачите от учебника, на базата на илюстрации и текстово описание на кон-

кретни практически ситуации (прибавяне на една ябълка към групата на 1, на 2, на 3, на 4, 

на 0 ябълки), за които събирането е техен математически модел, се въвежда и разкрива 
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смисълът на новото понятие събиране – в случая на прибавяне на числото 1 последова-

телно към числата  0, 1, 2, 3, 4. Въвеждат се знакът за действие събиране (+), знакът за 

равенство (=), както и символният запис на действието събиране

(1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5, 0 + 1 = 1).

 Учениците разбират смисъла на действието събиране в разглеждания случай, могат 

да го извършват (с второ събираемо 1) и записват това действие на математически 

език (съставят математически модел).

 Задачите от учебната тетрадка продължават линията на задачите от учебника, 

но на по-високо абстрактно ниво (ябълките са заменени с точки, кръгчета, числа, събира-

нето е представено върху числова ос като преместване на една единица надясно). Задача 

7 от тетрадката е с повишена трудност и показва 5 начина за презентация на числото 

4, като композиция от четири еднакви квадратчета (фигурите тетрамино). 

Урок № 13. Събиране на числата 0, 1, 2, 3 и числото 2
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 21 от учебника и на стр. 10 от учебна тетрадка № 1.

Чрез задачите от учебника, на базата на илюстрации на конкретни практически ситуа-

ции, за които събирането е техен математически модел, се въвежда и разкрива смисъ-

лът на новото понятие събиране в случая на прибавяне на числото 2 последователно към 

числата 0, 1, 2, 3. Ситуациите преминават през три степени на абстракция – конкретни 

предмети (ябълки), кръгчета, точки от числовата ос. На числовата ос събирането е 

представено като преместване на две единици надясно. Използва се знакът за действие 

събиране (+), знакът за равенство (=), както и символният запис на действието събиране 

(1 + 2 = 3, 2 + 2 = 4, 3 + 2 = 5, 0 + 2 = 2). Задачи 2 и 3 подготвят разместителното свойство 

на събирането. 

 Учениците разбират смисъла на действието събиране в разглеждания случай, могат 

да го извършват (с второ събираемо 2) и записват това действие на математически 

език (съставят математически модел по зададена адитивна ситуация).

 Задачите от учебната тетрадка продължават линията на тези от учебника. Нов 

момент в задачите от тетрадката е допълване на математическия модел с неизвестно 

събираемо при зададена практическа ситуация. 

Урок № 14. Събиране. Упражнение № 1
(Упражнение, текущо комбинирано (устно и писмено) изпитване)

 Урокът е разработен на стр. 22 от учебника и на стр. 11 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задача 1 от учебника се разкрива връзката между редицата на числата и 

действието събиране (прибавяне) на числото 1. Също така се прави пропедевтика на 

свойството на нулата (неутрален елемент на събирането). Задача 2 разкрива връзката 

между състава на числата и действието събиране. Прави се пропедевтика на таблично-

то представяне на събирането. Задачи 3 и 4 са свързани с построяване на аритметичен 

модел на практическа ситуация, представена чрез илюстрация.

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника. Нов 

момент е свързване на действието събиране с числа, върху числова ос и представяне на 

числата от 2 до 5 като сбор на две събираеми.

 Учениците разбират смисъла на действието събиране и неговата връзка със съста-

ва на числата, извършват действието и го записват символично в определени за целта 

места (празни квадратчета). 
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Урок № 15. Събиране. Упражнение № 2
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 23 от учебника и на стр. 12 от учебна тетрадка № 1.

На базата на задачи, илюстрирани чрез геометрични фигури (групи от триъгълници, ре-

дици от квадратчета, блокове от квадратчета), в учебника се разкрива връзката между 

състава на числата и действието събиране – задачи 1, 2, 3, 4. В учебника се прави пропе-

девтика на сбор на три числа и асоциативното свойство на събирането – задачи 5, 6, 7.

Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника: подго-

товка на сбор на три числа – верижно представяне и хоризонтално записване (задача 3 и 

задача 4), намиране на неизвестно събираемо по даден модел (задача 1 и задача 2). Задача 

5 има занимателен характер.

 Учениците разбират смисъла на действието събиране, могат да извършват съби-

ране на три числа, свързват състава на числата 3, 4 и 5 с действието събиране на три 

събираеми и могат да моделират предметни ситуации с това действие.

Урок № 16. Изваждане на числото 1
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 24 от учебника и на стр. 13 от учебна тетрадка № 1.

 В учебника се разкрива смисълът на изваждането на числото 1 съответно от 2, 3, 

4, 5 и 1 чрез аритметично моделиране на практическата дейност „отнемане“ на един 

предмет. Чрез задачите в учебника се упражняват новите знания (задача 3), прави се про-

педевтика на изваждането като преместване наляво по предварително зададена число-

ва ос (задача 2) и пропедевтика на операторното значение на числото (задача 1).

  Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника: раз-

криват смисъла на действието изваждане на числото 1 чрез практическото действие 

„отнемане“ на един обект (задача 3), изваждането като „преместване“ на единица на-

ляво върху числовата ос (задача 4), пропедевтика на операторното значение на числото 

(задача 2). В тетрадката са поместени и задачи за сравняване и наредба на числата от 0 

до 5 (задача 1), както и задачи за пропедевтика на редното значение на числото (задача 

5, задача 7).

Учениците разбират смисъла на действието изваждане на числото 1 като „отнемане“ на 

един обект и могат да моделират аритметично съответната практическа ситуация.

Урок № 17. Изваждане на числото 2 и на числото 0
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 25 от учебника и на стр. 14 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задача 1 в учебника се разкрива смисълът на изваждането на числото 2 съот-

ветно от 2, 3, 4, 5 чрез аритметично моделиране на практическата дейност „отнема-

не“ на два обекта. Моделира се и изваждането на числото 0. Чрез задача 2 се представя 

изваждането като преместване на две единици наляво върху числовата ос. Задачите 3 и 

4 са аритметични модели на изваждане, в които се търси резултатът без нагледни опо-

ри. 

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника: раз-

криват смисъла на действието изваждане на числото 2 чрез практическото действие 

„отнемане“ на два обекта (задача 1), изваждането като „преместване“ на две единици 

наляво върху числовата ос (задача 3), пропедевтика на операторното значение на число-

то (задача 2). В тетрадката са поместени и „чисто“ аритметични задачи за намиране 

на резултата при изваждане (задача 5), както пропедевтика на текстови задачи за пари 

(задача 6 с повишена трудност).



30

  Учениците разбират смисъла на действието изваждане на числото 2 и на числото 

0. Също така разбират числото 0 като резултат от изваждане на равни числа. Могат да 

извършват изваждането на числото 2 и на числото 0 съответно от числата 2, 3, 4, 5 и 

от числата 1, 2, 3, 4, 5.

Урок № 18. Изваждане на числата 3, 4, 5
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 26 от учебника и на стр. 15 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задача 1 в учебника се разкрива смисълът на изваждането съответно на числа-

та 3, 4, 5 чрез аритметично моделиране на практическата дейност „отнемане“ на три, 

четири, пет обекта. Чрез задача 2 се представя изваждането на числото 3 като пре-

местване на три единици наляво върху числовата ос. Задача 3 представя изваждане на 

равни числа, а задача 4 представя аритметични модели на изваждане, в които се търси 

резултатът без нагледни опори. 

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на задачите от учебника: 

разкриват смисъла на действието изваждане чрез практическото действие „отнемане“ 

съответно на два, на три, на четири обекта (задачи 1, 2 и 3), пропедевтика на последо-

вателно извършване на няколко действия (верижка) – задача 5. Задача 4 представя арит-

метични модели на изваждане, в които се търси резултатът без нагледни опори, а задача 

6 представя изваждането по занимателен начин.

  Учениците разбират смисъла на действието изваждане на числата 1, 2, 3, 4, 5 и на 

числото 0 и извършват действието, като намират резултата при изваждане. 

Урок № 19. Събиране и изваждане. Упражнение
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 27 от учебника и на стр. 16 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задачите в учебника са представени модели на илюстративни или матема-

тически ситуации на действията събиране и изваждане на числата от 1 до 5 – задачи 

за намиране на неизвестен сбор, неизвестна разлика, неизвестно първо събираемо, неиз-

вестно второ събираемо, неизвестен умалител, неизвестно умаляемо. 

 Задачите в учебната тетрадка продължават идеята за упражняване на действия-

та събиране и изваждане, като променят в известен смисъл формата – задачи за допълва-

не, за свързване на равни числови изрази, за продължаване на числова верижка по зададени 

първото число и последователността на действията, за откриване на неизвестното 

действие.

 Учениците извършват действията събиране и изваждане на числата 1, 2, 3, 4, 5 и на 

числото 0, откриват неизвестен компонент на действието и свързват адитивна прак-

тическа ситуация, представена илюстративно, с нейния математически модел. 

Урок № 20. Сравняване на числа
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 28 от учебника и на стр. 17 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задачите в учебника са представени модели на илюстративни или математи-

чески проблемни ситуации за сравняване на сбор и разлика с число. Чрез задачите 1, 2, 3, 4 

се упражнява сравняване на сбор или разлика с число, като първо се извърши действието и 

след това се сравняват две числа. Чрез задача 5 се допуска и втори вариант за сравняване 

– като се използва свойството монотонност на събиране (без да се извършва действие-

то). 
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 Задачите в учебната тетрадка продължават идеята за сравняване на сбор или раз-

лика с число по два начина – след извършване на действието и без извършване на дейст-

вието. Задачите 5 и 6 от учебната тетрадка въвеждат занимателната форма „Судоку“.

  Учениците извършват сравняване на числата от 0 до 5, едното от които е пред-

ставено като сбор или разлика. Могат да използват сравняването на числа за моделиране 

на практическа ситуация за оценка. 

Урок № 21. Събиране и изваждане. Упражнение
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 29 от учебника и на стр. 18 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задачите в учебника се упражняват действията събиране и изваждане на чис-

лата от 0 до 5 и тяхното непосредствено сравняване, както и сравняване в случай, че 

едно от тях е представено като сбор или разлика. Задача 1 представя табличното съ-

биране на числата и табличното изваждане на числата, чийто сбор не надминава 5. Чрез 

задачи 2, 3 и 4 се упражнява намирането на неизвестен компонент при събирането и при 

изваждането. Задача 5 отразява ситуация, при която се извършват две последователни 

изваждания.

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника.

 Учениците сравняват две числа, извършват събиране и изваждане, откриват неиз-

вестни компоненти на действията. Разбират двата начина за образуване на числото – 

чрез събиране и чрез изваждане.

Урок № 22. Обобщение. Тестови задачи
(Обобщение, текущо комбинирано (устно и писмено) изпитване)

 Урокът е разработен на стр. 30 от учебника и на стр. 18 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез първите три задачи от учебника се актуализират знанията за действията 

събиране и изваждане на числата от 0 до 5 и тяхното непосредствено сравняване, както 

и сравняване в случай, че едно от тях е представено като сбор или разлика, осигурява се 

устно изпитване. Чрез тестовите задачи се прави пропедевтика на тестовата форма 

за диагностициране на знанията и се осигурява писмено изпитване. 

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника. Зада-

ча 5 е занимателна задача от лабиринти.

 Учениците сравняват две числа, извършват събиране и изваждане, откриват неиз-

вестни компоненти на действията. Разбират двата начина за образуване на числото – 

чрез събиране и чрез изваждане. Запознават се с тестова форма на изпитване и оценяване.

ТЕМА 2. ЧИСЛАТА ОТ 6 ДО 10. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 10
(Урок № 1 ÷ Урок № 30)

Урок № 1. Числото шест
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 32 от учебника и на стр. 19 от учебна тетрадка № 1.

 На базата на илюстрации на групи от шест обекта се въвежда и разкрива количест-

веният състав на числото шест. На базата на илюстрации, съдържащи знака 6, се въвежда 

цифрата 6 и се показва начинът за нейното записване.

  Задача 2 от учебника е свързана с откриване и записване броя на елементите на две 

множества, което означава, че е необходимо да се открият и запишат на съответните 

места числата от 0 до 6. Задача 3 разкрива количествения състав в сравнителен план 
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на числата от 0 до 6, както и техните места върху числовата ос. Задача 4 е свързана с 

последователното сравняване на числата от 0 до 6 в прав и обратен ред. Задача 4 е свър-

зана с четене на числата от 0 до 6. Показана е и адитивната структура на числовата 

редица (5 + 1 = 6, 6 > 5).

 Задачите в учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника. В те-

традката е отделено повече място за писане на цифрата 6. Задача 1 е свързана с коли-

чествения състав на числото 6, задача 2 представя допълненията на числата 5, 4 и 3 до 

числото 6. Задача 4 представя „къщичката на числото 6“ – числото 6, съставено от две 

числа. 

 Учениците разпознават и назовават групи от шест обекта (модели на числото 6), 

броят в прав и обратен ред до 6, пишат цифрата 6, сравняват числото 6 с числата от 

0 до 6.

Урок № 2. Събиране и изваждане на числата до 6
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 33 от учебника и на стр. 20 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задачите от учебника, на базата на илюстрации на практически ситуации, 

чийто аритметични модели са събиране със сбор 6 (задачи 1 и 2) или изваждане с умаля-

емо 6 (задача 3), се въвежда и разкрива значението на действието събиране и значението 

на действието изваждане. Събирането се интерпретира и като „преместване“ надясно 

по числовата ос, а изваждането – като „преместване“ наляво (задача 3). Задача 4 пред-

ставя събирането „пирамидално“.

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника. Чрез 

„верижките“ на задача 1 се прави пропедевтика на последователното извършване на 

няколко действия събиране (изважданe). Задачите от 2 до 6 са свързани с моделиране на 

различни практически ситуации, аритметичните модели на които са действията съби-

ране и изваждане на числата до 6.

 Учениците разбират и извършват действията събиране и изваждане на числата до 

6, допълват аритметичния модел и записват съответните цифри в оставените за цел-

та места.

Урок № 3. Упражнение 1
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

  Урокът е изложен на стр. 34 от учебника и на стр. 21 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задачите от учебника се прави упражнение на действията събиране и изважда-

не на числата до 6. За тази цел илюстрациите са по-общи, преобладаващи са абстракт-

ните модели пред практическите ситуации. Нов момент в задачите е намиране на не-

известно събираемо. В учебника се появява занимателна форма на задача – „числова пи-

рамида“. Специално внимание се отделя на задачи за развитие на логическото мислене, 

откриване на връзки и закономерности (задача 5). 

 Задачите от учебната тетрадка следват идейно тези от учебника. Представено е 

табличното събиране и табличното изваждане на числата до 6 (задача 2).

 Учениците представят числото 6 като сбор на две числа, извършват събиране и 

изваждане на числата до 6, допълват аритметични модели на адитивни практически 

ситуации с общо не повече от 6 елемента.

Урок № 4. Упражнение 2
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

  Урокът е изложен на стр. 35 от учебника и на стр. 21 от учебна тетрадка № 1.
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 Чрез задачите от учебника се прави упражнение на действията събиране и изважда-

не на числата до 6 в случаите: неизвестен сбор, неизвестно първо събираемо, неизвестно 

второ събираемо, неизвестен умалител при умаляемо 6, неизвестно умаляемо (задача 1, 

2). Също така се прави пропедевтика на: връзката „събиране-изваждане“ (задача 2, 4), на 

сбор на три числа (задача 5, 7) и на операторното значение на числото (задача 6). Под-

държа се идеята за числовата ос (задача 6).

 Чрез задачите от учебната тетрадка се продължава пропедевтиката на връзката 

„събиране-изваждане“ (задача 3, 5) и операторното значение на числото (задача 4).

 Учениците представят числото 6 като сбор на две числа, извършват събиране и 

изваждане на числата до 6, допълват аритметични модели на адитивни практически 

ситуации с общо не повече от 6 елемента.

Урок № 5. Български пари (стотинка)

(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

  Урокът е изложен на стр. 36 от учебника и на стр. 22 от учебна тетрадка № 1.

 Този урок е първият от поредицата уроци на тема „Български пари“. Елементарни-

те парични ситуации са адитивни и по-този начин техните математически модели са 

изградени на основата на действията събиране и изваждане. Чрез задачите от учебника 

се въвеждат новите понятия лев и стотинка. За целта учениците се запознават с моне-

тите от 1 ст., 2 ст., 5 ст., 1 лв., 2 лв. и банкнотите от 2 лв. и 5 лв. Задачите са свързани 

с пари, изразени в стотинки, и представят практически ситуации от размяна на пари в 

случай на „разваляне“ и на „уедряване“ на стотинки. Същите отразяват съответните 

аритметични модели от действието събиране.

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на задачите от учебника.

 Учениците разпознават монетите от 1 ст., 2 ст., 5 ст., 1 лв., 2 лв. и банкнотите 

от 2 лв. и 5 лв. Също така моделират практически ситуации от размяна на пари, изразе-

ни в стотинки, с действие събиране.

Урок № 6. Упражнение (лев)

(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

  Урокът е изложен на стр. 37 от учебника и на стр. 22 от учебна тетрадка № 1.

 Този урок е вторият от поредицата уроци на тема „Български пари“. Задачите са 

свързани с пари, изразени в левове, представят практически ситуации от размяна на 

пари в случай на „разваляне“ и на „уедряване“ на левове, и отразяват съответните арит-

метични модели от действието събиране. Включени са задачи (задача 3) за отделяне на 

дадена сума (пари), както и задачи за „оценка“ на общата парична стойност на количе-

ство пари, представени чрез монети или банкноти в левове. 

 Задачите от учебната тетрадка продължават идеята на задачите от учебника.

 Учениците моделират с действие събиране и изваждане практически ситуации от 

размяна на пари в случай на „уедряване“ или „разваляне“, решават задачи за събиране на 

три числа, чийто сбор не надминава числото 6.

Урок № 7. Числото седем
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 38 от учебника и на стр. 23 от учебна тетрадка № 1.

 На базата на илюстрации на групи от седем обекта се въвежда и разкрива количест-

веният състав на числото седем. На базата на илюстрации, съдържащи знака 7, се въвежда 

цифрата 7 и се показва начин за нейното записване.
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  Задача 2 от учебника е свързана с откриване и записване броя на елементите на две 

множества, което означава да се запишат числата от 0 до 7 на съответните места. 

Задача 3 разкрива количествения състав в сравнителен план на числата от 0 до 7, както 

и техните места върху числовата ос. Задача 4 е свързана с последователното сравняване 

на числата от 0 до 7 в прав и обратен ред. Задача 5 е свързана с четене на числата от 0 

до 7. Показана е и адитивната структура на числовата редица (6 + 1 = 7, 7 > 6).

 Задачите в учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника. В те-

традката е отделено повече място за писане на цифрата 7. Задача 1 е свързана с коли-

чествения състав на числото 7, задача 2 представя допълненията на числата 6, 5, 4 и 3 

до числото 7. Задача 4 представя „къщичката на числото 7“ – числото 7, съставено от 

две числа. 

 Учениците разпознават и назовават групи от седем обекта (модели на числото 7), 

броят в прав и обратен ред до 7 и пишат цифрата 7, сравняват числото 7 с числата от 

0 до 7, разбират принципа на образуване на редицата на естествените числа до 7.

Урок № 8. Събиране и изваждане на числата до 7
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 39 от учебника и на стр. 24 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задачите от учебника и на базата на илюстрации на практически ситуации, чи-

ито аритметични модели са събиране със сбор 7 (задачи 1 и 2) или изваждане с умаляемо 

7 (задача 3), се въвежда и разкрива значението на действието събиране и значението на 

действието изваждане. Задача 5 представя таблично събиране и изваждане до числото 7.

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника. Чрез 

„верижките“ на задача 1 се прави пропедевтика на последователното извършване на 

няколко действия събиране (изважданe). Задачите от 2 до 6 са свързани с моделиране на 

различни практически ситуации, чиито аритметични модели са действията събиране 

и изваждане на числата до 7. Задача 5 свързва действията събиране и изваждане с пре-

местване по числовата ос. Задача 6 е свързана с построяване на практически модели на 

изваждането от 7. 

 Учениците разбират и извършват действията събиране и изваждане на числата до 

7. Допълват аритметичните модели на събиране и изваждане до 7,записват съответни-

те цифри в оставените за целта места.

Урок № 9. Упражнение 1
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

  Урокът е изложен на стр. 40 от учебника и на стр. 25 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задачите от учебника се прави упражнение на действията събиране и изважда-

не на числата до 7. За тази цел илюстрациите са по-общи и преобладаващи са абстракт-

ните модели пред практическите ситуации. Нов момент в задачите е представяне на 

числата (в занимателна форма) като числови изрази (задача 2). Продължава участието 

на „числова пирамида“. Появява се идея за кодиране (задача 4). Отделя се внимание за раз-

витие на логическото мислене, откриване на връзки и закономерности (задача 5). 

 Задачите от учебната тетрадка следват идейно тези от учебника. Задача 2 про-

дължава идеята за представяне на числата като числови изрази. Задача 5 представя връз-

ката „събиране-изваждане“.

 Учениците представят числото 7 като сбор на две числа, извършват събиране и 

изваждане на числата до 7, допълват аритметични модели на адитивни практически 

ситуации с общо не повече от 7 елемента.
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Урок № 10. Упражнение 2
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

  Урокът е изложен на стр. 41 от учебника и на стр. 25 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задачите от учебника се прави упражнение върху действията събиране и из-

важдане на числата до 7. В занимателна форма, която спомага за развитие на логиче-

ското и комбинаторното мислене, са разгледани случаите: неизвестен сбор, неизвестно 

първо събираемо, неизвестно второ събираемо, неизвестен умалител при умаляемо 7, 

неизвестно умаляемо (задача 4). Прави се пропедевтика на идеята за кодиране (задача 2). 

Развива се идеята за събиране на три числа (задача 4). Задачите 5 и 6 са тестови.

 Чрез задачите от учебната тетрадка се продължава пропедевтиката на връзката 

„събиране-изваждане“ (задача 3), развива се идеята за кодиране (задача 4), актуализират 

се геометрични знания и се развива вниманието у учениците (задача 5).

 Учениците извършват събиране и изваждане на числата до 7, сравняват сбор и раз-

лика с число, развиват умения за събиране на три числа, на които сборът не надминава 7. 

Имат елементарни умения за решаване на логически задачи.

Урок № 11. Килограм 
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 42 от учебника и на стр. 26 от учебна тетрадка № 1.

 Измерването на масата в килограми е една от често срещани адитивни ситуации, 

чиито математически модели са събиране и изваждане. Това е урок, в който числото 

„се получава“ в резултат на измерване на маса, т.е. учениците се запознават с мерната 

единица за маса. Чрез задачите от учебника се въвежда новото понятие килограм и него-

вото означение (кг). За целта са представени илюстрации на пакети от хранителни про-

дукти, на които е написано теглото – 1 кг, 2 кг, 3 кг, 5 кг. Задача 1 илюстрира измерване 

и отчитане на електронна везна, която се използва в практиката. Задача 2 е свързана с 

определяне на общото количество (в килограми) на продукти, пакетирани в пакет от 

1 кг или 2 кг. По същество тази задача представя практическа ситуация, при която арит-

метичният модел представлява сбор на три събираеми. Задача 3 е също практическа 

задача за сравняване на тегла в килограми, едното от които е представено като сбор 

или разлика.

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника. Чрез 

задача 2 се разкрива смисълът на физическото „равновесие“ и неговото математическо 

моделиране с релацията „равенство“. Следващите задачи (3, 4, 5) са свързани със събира-

не, изваждане и сравняване на мерни числа, изразяващи килограми.

 Учениците разпознават мерната единица за маса килограм. Решават задачи от съ-

биране и изваждане до 7, които са математически модели на практически ситуации за 

измерване на масата в килограми. Събират и изваждат числата до 7.

Урок № 12. Числото осем
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 43 от учебника и на стр. 27 от учебна тетрадка № 1.

 На базата на илюстрации на групи от осем обекта се въвежда и разкрива количест-

веният състав на числото осем. На базата на илюстрации, съдържащи знака 8, се въвежда 

цифрата 8 и се показва начин за нейното записване (задача 1).

  Задача 2 от учебника се състои в определяне броя на елементите на две множества 

и тяхното сравняване. Задача 3 разкрива количествения състав в сравнителен план на 

числата от 0 до 8, както и техните места върху числовата ос. Задача 4 е свързана с по-
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следователното сравняване на числата от 0 до 8 в прав и обратен ред. Задача 5 е свър-

зана с четене на числата от 0 до 8. Показана е и адитивната структура на числовата 

редица (7 + 1 = 8, 8 > 7).

 Задачите в учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника. В те-

традката е отделено повече място за писане на цифрата 8 (задача 3). Задача 1 е свързана 

с количествения състав на числото 8, задача 2 представя допълненията на числата 7, 6, 

5 и 4 до числото 8. Задача 4 представя „къщичката на числото 8“ – числото 8, съставено 

от две числа. 

 Учениците разпознават и назовават групи от осем обекта (модели на числото 8), 

броят в прав и обратен ред до 8 и пишат цифрата 8, разбират принципа на образуване 

на редицата на естествените числа до 8, сравняват числото 8 с числата от 0 до 8.

Урок № 13. Събиране и изваждане на числата до 8
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 34 от учебника и на стр. 28 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задачите от учебника, на базата на илюстрации на практически ситуации, на 

които аритметичните модели са събиране със сбор 8 (задачи 1 и 2) или изваждане с умаля-

емо 7 (задача 3), се въвежда и разкрива значението на действията събиране и изваждане. 

Задача 5 представя таблично изваждане от числото 8.

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника. Чрез 

„верижките“ на задача 1 се прави пропедевтика на последователното извършване на 

няколко действия събиране (изважданe). Задачите от 2 до 5 са свързани с моделиране на 

различни практически ситуации, чиито аритметични модели са действията събиране и 

изваждане на числата до 8. Задача 5 свързва действията събиране и изваждане с премест-

ване по числовата ос. 

 Учениците разбират и извършват действията събиране и изваждане на числата 

до 8. Допълват аритметичните модели на събиране и изваждане до 8 и записват съот-

ветните цифри в оставените за целта места, представят числото 8 като сбор на две 

числа.

Урок № 14. Упражнение 1
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

  Урокът е изложен на стр. 45 от учебника и на стр. 29 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задачите от учебника се прави упражнение на действията събиране и изваж-

дане на числата до 8. За тази цел илюстрациите са по-общи и преобладаващи са аб-

страктните модели пред практическите ситуации. Нов момент в задачите е намиране 

на неизвестни компоненти при събирането и изваждането (задачи 2 и 6). Продължава 

представянето на числото 8 като сбор на две събираеми (задача 3). Чрез илюстрация 

към задача 4 е показана нагледно връзката между действията събиране и изваждане. Под-

държа се идеята за кодиране (задача 5). Отделя се внимание за развитие на логическото 

мислене, откриване на връзки и закономерности (задача 6). 

 Задачите от учебната тетрадка следват идейно задачите от учебника. Задача 2 

представя табличното събиране и изваждане на числата до 8. Задача 3 илюстрира връз-

ката между действието събиране и изваждане.

 Учениците представят числото 8 като сбор на две числа, извършват събиране и 

изваждане на числата до 8, допълват аритметични модели на адитивни практически си-

туации с общо не повече от 8 елемента, намират неизвестни компоненти при събиране 

и изваждане на числата до 8. 
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Урок № 15. Упражнение 2
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

  Урокът е изложен на стр. 46 от учебника и на стр. 29 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задачите от учебника се прави упражнение върху действията събиране и из-

важдане на числата до 8. В занимателна форма, която спомага за развитие на логическо-

то и комбинаторното мислене, са разгледани случаите: неизвестен сбор, неизвестно пър-

во събираемо, неизвестно второ събираемо, неизвестен умалител при умаляемо 8, неиз-

вестно умаляемо (задачи 1, 2, 4). Прави се пропедевтика на идеята за кодиране (задача 3).

 Чрез задачите от учебната тетрадка се продължава поддържане на връзката „съ-

биране-изваждане“ (задача 3). Чрез задачи в занимателна форма се поддържа идеята за ко-

диране (задача 5), числовата пирамида (задача 6), допълнителните събираеми на числото 

8 (задача 7).

 Учениците извършват събиране и изваждане на числата до 8, сравняват сбор и раз-

лика с число, развиват умения за намиране на неизвестен компонент при действието 

събиране или изваждане. Имат елементарни умения за решаване на логически задачи.

Урок № 16. Килограм. Упражнение № 3 
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 47 от учебника и на стр. 30 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задачите от учебника се прави упражнение на действията събиране и изважда-

не на числата до 8. Упражнението е конкретизирано върху практически ситуации, свър-

зани с измерване (задачи 1 и 2) или пресмятане на общото количество при събиране или 

отделяне на продукти, измерени в килограми (задачи 3, 4, 5, 6), или сравняване на количе-

ства в килограми (задача 7). Основната идея е моделиране на практически ситуации от 

измерване в килограми чрез аритметичните действия събиране и изваждане и релации-

те по-голямо, по-малко, равно. Задачи 8 и 9 са тестови.

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника. Чрез 

задача 6 се разкрива смисълът на физическото „равновесие“ и неговото математическо 

моделиране с релацията „равенство“. В задачите от учебната тетрадка се изисква и 

събиране на три числа.

 Учениците разпознават мерната единица за маса килограм. Решават задачи от съ-

биране и изваждане до 8, които са математически модели на практически ситуации на 

измерване масата на тела в килограми. 

Урок № 17. Числото девет
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 48 от учебника и на стр. 31 от учебна тетрадка № 1.

На базата на илюстрации на групи от девет обекта се въвежда и разкрива количестве-

ният състав на числото девет. На базата на илюстрации, съдържащи знака 9, се въвежда 

цифрата 9 и се показва начин за нейното записване (задача 1).

  Задача 2 от учебника се състои в определяне броя на елементите на две множества 

и тяхното сравняване. Задача 3 разкрива количествения състав в сравнителен план на 

числата от 0 до 9, както и техните места върху числовата ос. Задача 5 е свързана с по-

следователното сравняване на числата от 0 до 9 в прав и обратен ред. Задача 4 е свър-

зана с четене на числата от 0 до 9. Показана е и адитивната структура на числовата 

редица (8 + 1 = 9, 9 > 8).

 Задачите в учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника. В те-

традката е отделено повече място за писане на цифрата 8 (задача 3). Задача 1 е свързана 
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с количествения състав на числото 9, задача 2 представя допълненията на числата 8, 7, 

6, 5  до числото 9. Задача 4 представя „къщичката на числото 9“ – числото 9, съставено 

от две числа. Задача 5 е свързана със сравняване на числата от 0 до 9 в прав и обратен 

ред.

 Учениците разпознават и назовават групи от девет обекта (модели на числото 9), 

броят в прав и обратен ред до 9, пишат и четат цифрата 9 и сравняват числата до 9.

Урок № 18. Събиране и изваждане на числата до 9
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 49 от учебника и на стр. 32 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задачите от учебника, на базата на илюстрации на практически ситуации с 

аритметични модели на действието събиране със сбор 9 (задача 1) или изваждане с ума-

ляемо 9 (задача 4) се въвежда и разкрива значението на действията събиране и изваждане. 

Задачи 2 и 3 разкриват връзката на събирането (със сбор 9) с допълването до числото 9 

в случая, когато неизвестното е второ събираемо. Задача 5 представя таблично изваж-

дане от числото 9.

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника. Чрез 

„верижките“ на задача 1 се прави пропедевтика на последователното извършване на 

няколко действия събиране (изважданe). Задачите от 2 до 5 са свързани с моделиране на 

различни практически ситуации, чиито аритметични модели са действията събиране и 

изваждане на числата до 9. Задача 5 свързва действията събиране и изваждане с премест-

ване по числовата ос. 

 Учениците разбират и извършват действията събиране и изваждане на числата 

до 9. Допълват аритметичните модели на събиране и изваждане до 9 и записват съот-

ветните цифри в оставените за целта места, представят числото 9 като сбор на две 

числа.

Урок № 19. Упражнение 1
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

  Урокът е изложен на стр. 50 от учебника и на стр. 33 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задачите от учебника се прави упражнение на действията събиране и изважда-

не на числата до 9. За тази цел илюстрациите са по-общи и преобладават абстрактните 

модели пред практическите ситуации. Срещат се задачи за намиране на неизвестни ком-

поненти при събирането и изваждането (задача 5). Продължава представянето на число-

то 9 като сбор на две събираеми (задача 3). В занимателна форма е предложена задачата 

за представяне на числата като числови изрази (задача 4). Чрез илюстрация към задача 4 

е показана нагледно връзката между действията събиране и изваждане. Поддържа се иде-

ята за кодиране (задача 6). Актуализира се идеята за числова редица (задача 2). 

 Задачите от учебната тетрадка следват идейно тези от учебника. Задачи 2 и 3 

представят по различни начини връзката между събирането и изваждането, както и раз-

местителното свойство на събирането в случая на сбор 9. Задача 1 упражнява идеята за 

числова редица до 9.

 Учениците представят числото 9 като сбор на две числа, извършват събиране и 

изваждане на числата до 9, допълват аритметични модели на адитивни практически си-

туации с общо не повече от 9 елемента, намират неизвестни компоненти при събиране 

и изваждане на числата до 9. 
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Урок № 20. Упражнение 2
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

  Урокът е изложен на стр. 51 от учебника и на стр. 33 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задачите от учебника се прави упражнение върху действията събиране и из-

важдане на числата до 8. Представена е табличната форма на събиране и изваждане на 

числата до 9 (задача 1). В занимателна форма са разгледани случаите на неизвестно съби-

раемо със сбор 9 (задача 3) и събиране на три събираеми (задача 7). Има задачи за сравне-

ние (задача 2), поставяне на знака за действие (задача 4), последователно извършване на 

две действия (задача 6) 

 Чрез задачите от учебната тетрадка се продължава идейната връзка с тези от 

учебника. Актуализира се идеята за представяне на числото като числов израз.

 Учениците извършват събиране и изваждане на числата до 9, сравняват сбор и раз-

лика с число, развиват умения за намиране на неизвестен компонент при действието 

събиране или изваждане, събират три числа и имат опит за работа с числови изрази.

Урок № 21. Поредно броене
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 52 от учебника и на стр. 33 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задачите от учебника, на основата на илюстрации се актуализира значението 

на редните числителни: първи, втори, трети, четвърти, пети, шести, седми, осми, девети 
и се прави връзка със съответните цифрови означения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (задачи 1, 4). 

Също така се разкрива връзката между бройното (количественото) и редното значение 

на числата от 1 до 9 (задачи 2, 3). Прави се пропедевтика на релацията „наредба“ и на 

термините „следва“ и „предхожда“ и се внушава идеята, че поредното броене е естест-

вен начин за наредба на обекти.

 Задачите от учебната тетрадка допълват идеята на тези от учебника. Чрез зада-

ча 1 се упражнява съответствието „редно число-бройно число“ върху редица от обекти 

и редицата на естествените числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Задача 2 актуализира знанията 

за реда на дните от седмицата, а задача 3 свързва реда в действията при извършване на 

конкретна дейност (на рисунката) с тяхната времева последователност.

 Ученикът знае редните значения на числата от 0 до 9, брои до 9 в прав и обратен 

ред и поредно. Разбира връзката между количествения и редния състав на числото и сми-

словата разлика между тях. 

Урок № 22. Числото десет
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 53 от учебника и на стр. 35 от учебна тетрадка № 1.

 На базата на илюстрации на групи от десет обекта се въвежда и разкрива количест-

веният състав на числото десет. На базата на илюстрация, съдържаща знака 10, съставен 

от цифрите 1 и 0, записани в този ред, се въвежда означението 10 и се показва начин за 

неговото записване (задача1).

  Задача 1 разкрива количествения състав в сравнителен план на числата от 0 до 10, 

както и техните места върху числовата ос. Задача 4 е свързана с последователното 

сравняване на числата от 0 до 10 в прав и обратен ред. Задача 3 е свързана с четене на 

числата от 0 до 10. Показана е и адитивната структура на числовата редица (9 + 1 = 10, 

10 > 9).

 Задачите в учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника. В те-

традката е отделено повече място за запис на числото 10 (задача 2). Задача 1 е свързана 
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с количествения състав на числото 10, задача 3 представя „къщичката на числото 10“ – 

числото 10, съставено от две числа. Задача 4 е свързана със сравняване на числата от 0 

до 10 в прав и обратен ред.

 Учениците познават количествената характеристика на числото 10, могат да за-

писват числото 10, да го сравняват с изучените числа, броят до 10 в прав и обратен ред 

и разбират принципа на изграждане на редицата на естествените числа (до 10).

Урок № 23. Събиране и изваждане на числата до 10
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 54 от учебника и на стр. 36 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задачите от учебника, на базата на илюстрации на практически ситуации 

(представящи аритметични модели на действието събиране със сбор 10 (задача 1) или 

изваждане с умаляемо 10 (задача 2)) се въвежда и разкрива значението на действията съ-

биране и изваждане. Задачи 3 и 4 свързват събирането до 10 и изваждането от 10 с „пре-

местване“ надясно и наляво по числовата ос. Задача 5 свързва резултатите от действия-

та събиране и изваждане с числови изрази. Задача 6 разкрива връзката на събирането (със 

сбор 10) и изваждането от 10 с допълването до числото 10 в случая на първо събираемо 

и неизвестен умалител.

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на задачите от учебника. 

Чрез „верижките“ на задача 1 се прави пропедевтика на последователното извършване 

на няколко действия събиране (изважданe). Задачите от 2 до 5 са свързани с моделиране 

на различни практически ситуации, чиито аритметични модели са действията съби-

ране и изваждане на числата до 10. Задача 5 свързва действията събиране и изваждане с 

„преместване“ по числовата ос. 

 Учениците разбират и извършват действията събиране и изваждане на числата до 

10. Допълват аритметичните модели на събиране и изваждане до 10 и записват съот-

ветните цифри в оставените за целта места, представят числото 10 като сбор на две 

числа, допълват до 10.

Урок № 24. Упражнение 1
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 55 от учебника и на стр. 37 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задачите от учебника в занимателна форма се прави упражнение на действия-

та събиране и изваждане на числата до 10 (задачи 3, 4, 5). Поддържа се идеята за кодиране 

(задачи 3, 4). Актуализира се идеята за числова редица (задача 1). Задачи 6 и 7 са свързани 

с последователно извършване на две действия и имат тестов характер.

 Задачите от учебната тетрадка следват идейно тези от учебника. Задачи 1 и 2 

представят по различни начини връзката между събирането и изваждането, както и 

разместителното свойство на събирането в случая на сбор 10. Задача 4 е свързана с от-

криване на знака на действието, за да се състави вярно числово равенство. Задача 5 е 

свързана с последователно извършване на две действия. Продължава пропедевтиката на 

тестовите задачи.

 Учениците събират и изваждат в множеството на числата до 10, разбират връзка-

та между събирането и изваждането, сравняват числата до 10, допълват до числото 10, 

намират неизвестно събираемо и неизвестен умалител, развиват умения за решаване на 

тестови задачи.
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Урок № 25. Упражнение 2
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

  Урокът е изложен на стр. 56 от учебника и на стр. 38 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задачите от учебника се прави упражнение върху действията събиране и из-

важдане на числата до 10. Представена е табличната форма на събиране и изваждане 

на числата до 10 (задача 3). В занимателна форма са разгледани случаите на събиране със 

сбор 10 (задача 1) и кодирано събиране и изваждане на две и три числа (задача 2). Послед-

ните четири задачи (задачи 4, 5, 6, 7 ) са тестови от събиране на две числа, изваждане с 

неизвестен умалител, изваждане на две числа и сравняване на сбор с число. 

 Чрез задачите от учебната тетрадка се продължава идейната връзка с тези от 

учебника. Прави се пропедевтика на импликативната форма на задачата (задача 1), уп-

ражнява се в занимателна форма събирането (числова пирамида с връх 10 – задача 2 и 

задача 3) и сравнението на число с числов израз (задача 4). Последните осем задачи са те-

стови. Прави се пропедевтика на логическите съждения от вида „вярно е“ и „не е вярно“ 

(задачи 5 и 8).

 Учениците извършват събиране и изваждане на числата до 10, сравняват сбор и 

разлика с число, развиват умения за намиране на неизвестен компонент при действието 

събиране или изваждане, решават задачи, развиващи логическото и комбинаторното ми-

слене. 

Урок № 26. Упражнение 3 (пари)

(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 57 от учебника и на стр. 39 от учебна тетрадка № 1.

 Този урок е трети от поредицата уроци на тема „Български пари“. Чрез задачите 

от учебника се актуализират понятията лев и стотинка. За целта на базата на илюстра-

ции на банкноти или монети се припомнят монетите от 1 ст., 2 ст., 5 ст., 1 лв., 2 лв. и 

банкнотите от 2 лв. и 5 лв. и се въвеждат монетата от 10 ст. и банкнотата от 10 лв. 

Задачите са свързани с пари, изразени в левове, и представляват практически ситуации 

на начините, по които банкнота от 10 лв. може да бъде „развалена“ (или разменена) с 

банкноти или монети от 1 лв., 2лв., 5 лв. (задача 2), също така с намиране на общата сума 

в левове при събиране или изваждане на пари, изразени чрез посочените по-горе банкноти 

или монети в левове (задача 3).

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника.

 Учениците разпознават по стойност българските пари и извършват събиране и из-

важдане с числовите стойности на парите, моделират с действие събиране и изваждане 

практически ситуации от размяна на пари – „разваляне“ и „уедряване“.

Урок № 27. Български пари. Упражнение 
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

  Урокът е изложен на стр. 58 от учебника и на стр. 39 от учебна тетрадка № 1.

 Този урок е четвърти от поредицата уроци на тема „Български пари“. Чрез зада-

чите от учебника на базата на илюстрации на монети или банкноти се упражнява уст-

ното сумиране на пари, представени в левове (задачи 1, 2, 3). Задачите са свързани с 

практическите дейности „плащане“ (задача 2) или с „пазаруване“ (задача 3). Задачите 4 

и 5 са свързани с теоретична ситуация от събиране и изваждане на пари. Задача 6 води 

до сравняване на резултата от парични „действия“ на събиране или изваждане на пари с 
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предварително зададена сума. Изобщо, задачите в учебника са аритметични модели на 

практически ситуации от събиране, изваждане или сравняване на пари. 

 Задачите от учебната тетрадка продължават идеята на тези от учебника.

 Учениците разпознават по стойност българските пари и извършват събиране и из-

важдане с числовите стойности на парите, моделират с действие събиране и изваждане 

практически ситуации от размяна на пари – „разваляне“ и „уедряване“ в рамките на чис-

лата до 10.

Урок № 28. На пазар. Упражнение 
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

  Урокът е изложен на стр. 59 от учебника и на стр. 39 от учебна тетрадка № 1.

 Този урок е пети от поредицата уроци, свързани с темата „Български пари“. Чрез 

задачите от учебника на базата на илюстрации на пари (монети или банкноти) и стоки 

(предмети) с определени цени в левове (в рамките на 10 лв.) се описват практически 

ситуации, свързани с пазаруване. По този начин се упражняват действията събиране и 

изваждане (на числата до 10), чрез които се моделират аритметично представените 

пазарни ситуации: стойността на направена покупка (задача 1), рестото при направена 

покупка и дадена определена банкнота, надхвърляща стойността на покупката (задача 

2), парите, които са останали след направена покупка (задача 2) или покупки, които може 

да бъдат направени, при условие че разполагаме с една банкнота от 5 лв., една монета 

от 1 лв. и една монета от 2 лв. (задача 3).

 Задачите от учебната тетрадка продължават идеята на тези от учебника.

 Учениците разпознават по стойност българските пари и извършват събиране и из-

важдане с числовите стойности на парите, моделират с действие събиране и изваждане 

практически ситуации от размяна на пари – „разваляне“ и „уедряване“ или пазаруване, 

пресмятане на стойност на покупката, рестото, оставащите пари след покупката в 

рамките на числата до 10. На базата на аритметичните действия учениците извърш-

ват логически операции – оценка на финансовата възможност за направата на определе-

на покупка.

Урок № 29. Обобщение №1
(Обобщение, текущо комбинирано оценяване)

  Урокът е изложен на стр. 60 от учебника и на стр. 40 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задача 1 от учебника се обобщават знанията за количествения и редния състав 

на числата от 0 до 10, тяхната наредба върху числовата ос и се прави пропедевтика на 

редицата на четните числа. Задача 2 е свързана с подреждане на числата във възходящ 

или в низходящ ред. Задача 3 е свързана с представянето на числата като числови изра-

зи – сбор или разлика на две числа. Със задачи 4, 5, 6, 7 се продължава пропедевтиката на 

тестовата форма за диагностика на компетенциите. 

 Задачите от учебната тетрадка продължават идеята на задачите от учебника – 

подреждане на числата (задача 1), свързване с числови изрази (задача 2), последователно 

събиране и изваждане на две числа (задача 3), преговор на практически ситуации, свързани 

с пари и пазаруване (задачи 5, 6, 7), занимателна форма на задачата за намиране на тре-

тото събираемо (задача 4).

 Учениците познават количествения състав и редното значение на числата до 10, 

решават задачи от събиране и изваждане, сравняват числата, броят в прав и обратен 

ред, моделират и решават задачи, които са аритметични модели на практически ситу-

ации от тип „покупко-продажба“.
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Урок № 30. Обобщение № 2
(Обобщение, текущо комбинирано оценяване)

  Урокът е изложен на стр. 61 от учебника и на стр. 41 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задачите от учебника в занимателна форма (числова пирамида – задача 1, зани-

мателна рамка – задача 2, числова верижка, инверсия – задача 3) се обобщават знанията 

за събиране и изваждане на числата до 10 и намиране на неизвестно събираемо. Задача 4 е 

свързана с откриване на аритметичното действие, за да се постигне равенство. Задачи 

5 и 6 са свързани с математическо моделиране на практически ситуации, представени с 

текст и илюстрация.

 Задачите от учебната тетрадка продължават идеята на тези от учебника – про-

педевтика на непозиционна бройна система (задача 1), числова верижка, инверсия (задача 

2), загадъчни триъгълници (задача 3). Задачите от рубриката „Тестови задачи“ (1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8) са подготовка за решаване на такива с избираем отговор, чрез които се прави 

диагностика на компетенциите от Тема 2.

 Учениците познават количествения състав и редното значение на числата до 10, 

решават задачи от събиране и изваждане, сравняват числата, броят в прав и обратен 

ред, моделират и решават задачи, които са аритметични модели на практически ситу-

аци от тип „покупко-продажба“, решават устно текстови задачи.

Урок Междинно ниво
(Оценка, диагностика на получените знания за числата до 10,  

операциите и релациите с тях)

 Урокът е изложен на стр. 62 от учебника и на стр. 42 от учебна тетрадка № 1.

 В учебника и в учебната тетрадка са поместени по два примерни теста (общо 

4 теста) за диагностика на изучените знания за числата до 10, операциите и релациите 

с тях. Всеки от тестовете съдържа по 10 задачи, всяка от тях има по три възможни от-

говора, само един от които е верен. Всеки верен отговор носи по 1 точка.

  Задачите обхващат основните знания за числата до 10, операциите „събиране (+)“ 

и „изваждане (–)“ и релациите „по-малко (<)“, „равно (=)“ и „по-голямо (<)“. 

 По-конкретно задачите са свързани със събиране на две числа, изваждане на две чис-

ла, намиране на неизвестно събираемо, намиране на неизвестен умалител, сравняване, 

намиране и сравняване на числените стойности на два израза с по едно действие, вяр-

ност на съждение за сравняване, действия събиране и изваждане с изучените мерки (кг) и 

парични единици (лв.) и намиране на число в числова пирамида.

 В учебната тетрадка е поместена и примерна скала за оценяване, показана по-долу.

Брой точки 9, 10 7, 8 5, 6 3,  4 0, 1, 2

Оценка Отлична
Много 

добра
Добра Средна Слаба

ТЕМА 3. ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЧИСЛА ОТ 11 ДО 20
(Урок № 1 ÷ Урок № 9)

Урок № 1. Числата от 11 до 15
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 64 и стр. 65 от учебника и на стр. 43 от учебна те-

традка № 1.
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 На базата на илюстрации на групи от обекти се въвежда и разкрива количествени-

ят състав на числата от 11 до 15. С помощта на илюстрации се въвеждат понятията де-
сетица, единица, числото единадесет, числото дванадесет, числото тринадесет, числото 

четиринадесет и числото петнадесет. Показва се начин за писането им и за изговаряне на 

техните наименования.

 Задача 1 от учебника е свързана с представяне състава на числата и техния запис. 

Задача 2 е за представяне „окрупняването“ на 10 единици в една десетица и свързване на 

множества от точки със съответното число. Задачите 3 и 4 са свързани с представяне 

на двуцифрените числа 11, 12, 13, 14 и 15 върху числовата права и сравняването им. В за-

дача 5 на базата на илюстрации на банкноти и монети се усвояват съставът на числата 

от 11 до 15 и техният запис в десетична таблица.

 Задачите в учебната тетрадка продължават идеята за представяне състава на 

числата от 11 до 15, техните наименования и броене. Отделено е повече място за за-

писване на числата и оцветяване, свързано с броене. Задача 4 от учебната тетрадка е с 

практически характер, като числата са дадени с чертички. 

 Учениците представят десетицата като сбор от 10 единици, разбират състава на 

числата от 11 до 15, сравняват ги, записват ги с цифри и изговарят техните наименова-

ния.

Урок № 2. Числата от 16 до 20
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 66 и стр. 67 от учебника и на стр. 44 от учебна те-

традка № 1. 

 На базата на илюстрации на групи от обекти се въвежда и разкрива количествени-

ят състав на числата от 16 до 20. С помощта на илюстрации се въвежда числото шест-
надесет, числото седемнадесет, числото осемнадесет, числото деветнадесет и числото 
двадесет. Показва се начин за писането им и за изговаряне на техните наименования.

 Задача 1 от учебника е свързана с представяне състава на числата и техния запис. 

Задача 2 е за свързване на множества от точки със съответното число. Задачите 3 и 4 

са свързани с представяне на двуцифрените числа 16, 17, 18, 19 и 20 върху числовата права 

и сравняването им. В задача 5 на базата на илюстрации на парите се усвояват съставът 

на числата от 16 до 20 и техният запис в десетична таблица.

 Задачите в учебната тетрадка продължават идеята за представяне състава на 

числата от 16 до 20, техните наименования и броене. Отделено е място за записване на 

числата и оцветяване, свързани с броене в прав и обратен ред. 

 Учениците представят десетицата като сбор от 10 единици, разбират състава на 

числата от 16 до 20, сравняват ги, моделират ги, записват ги с цифри и изговарят тех-

ните наименования.

Урок № 3. Числата от 11 до 20
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 68 от учебника и на стр. 45 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задачите в учебника се упражняват знанията за десетица и единица, за съста-

ва на числата от 11 до 20, за техния запис и броене с тези числа.

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника, като 

се изисква сравняване на числа, записване на тези от 11 до 20, попълване на липсващите в 

редица от числа. Упражняват се релациите „между“ и „след“ в множеството от числата 

от 1 до 20.
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 Учениците разбират състава на числата от 11 до 20, сравняват ги, моделират ги с 

множества от конкретни и абстрактни обекти, записват ги с цифри и изговарят техни-

те наименования.

Урок № 4. Числата от 11 до 20
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 69 от учебника и на стр. 45 от учебна тетрадка № 1.

 Чрез задачите в учебника се упражняват знанията за десетица и единица, за съста-

ва на числата от 11 до 20, за техния запис и броене с тези числа. Чрез задачи 1 и 2 се от-

крива математически модел (числата от 11 до 20) на картинно представени ситуации.

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника, като 

се изисква сравняване на числа, записване на тези от 11 до 20, попълване на липсващите в 

редица от числа. Упражняват се релациите „между“ и „след“ в множеството от числата 

от 1 до 20.

 Учениците разбират принципа на изграждане редицата на естествените числа. Раз-

познават по стойност българските монети и банкноти. 

Урок № 5. Едноцифрени и двуцифрени числа
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 70 от учебника и на стр. 46 от учебна тетрадка № 1.

 В учебника се упражняват знанията за десетица и единица, за състава на числата 

от 11 до 20, за техния запис и броене с тези числа. Въвеждат се понятията едноцифре-
но число и двуцифрено число. Чрез задачи 1 и 2 се установява взаимовръзка между числа и 

същите се записват в отрязък от редица от числа. В задача 3 се сравняват числа от 11 

до 20. Задача 4 е за упражнение на събиране и изваждане на числата до 10 и е свързана с 

кодиране на информация.

  Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника, като 

се изисква записване на числата от 11 до 20, класифициране на изучените до този момент 

едноцифрени и двуцифрени числа. Упражняват се релациите „по-голямо число“ и „по-малко 
число“ в множеството от изучените до този момент числа. Задача 5 е със занимателен 

характер.

 Учениците познават значението на цифрите според позицията им в записа на чис-

лата. Сравняват, записват и подреждат числата по даден признак.

Урок № 6. Упражнение
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 71 от учебника и на стр. 46 от учебна тетрадка № 1.

 В задачи 1 и 2 от учебника се упражняват знанията за записване на числата от 11 до 

20, като съставени от десетица и единици. В задачи 3, 4 и 5 се сравняват и подреждат 

числата по зададен признак. Задача 6 е за упражнение на събиране на числата до 10, пред-

ставено таблично. 

  Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника, като 

се изисква записване на числата от 11 до 20, класифициране на изучените до този мо-

мент числа съответно на едноцифрени и двуцифрени. Упражняват се релациите „по-голя-
мо число“ и „по-малко число“ в множеството от изучените до този момент числа. Задача 

5 е със занимателен характер.

 Учениците разбират състава на числата и принципа за изграждане редицата от 

естествени числа, познават значението на цифрите според позицията им в записа на 

числата. Сравняват, записват и подреждат числата по даден признак.
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Урок № 7. Отсечка. Сантиметър
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 72 от учебника и на стр. 47 от учебна тетрадка № 1.

 На базата на илюстрации се въвежда и разкрива съдържанието на понятията права 
линия, точка, отсечка, дължина на отсечка и мярката за измерване на дължина на отсеч-

ка – сантиметър. Със задачи 4 и 5 се усвоява понятието отсечка и се формира техника 
за измерване дължина на отсечка. Задача 6 е за упражнение на действието изваждане на 

числата до 10, представено таблично. 

 Задачите в учебната тетрадка продължават идеята за усвояване на понятията 

права линия, точка, отсечка, дължина на отсечка, сантиметър. Чрез задачи 1 и 2 се фор-

мират първоначални умения за чертане на отсечка. Задача 4 е за сравняване на отсечки, 

представени в сантиметри. Същата задача има за цел и далечна подготовка на логиче-

ските понятия съждение, отрицание на съждение, вярно съждение. Задача 5 показва анало-

гията в образуването на сричките в българския език и двуцифрените числа – и в двата 

случая структурата е наредена двойка. Задача 8 е със занимателен характер, изискваща 

наблюдение и съобразителност за откриване принципа за оцветяване

 Учениците разпознават и съпоставят понятията права линия, крива линия, точка, 
отсечка. Могат да използват чертожни инструменти (шаблон или чертожна линия) и 

измерват дължина на отсечка, да използват мерната единица сантиметър, да сравняват 

дължини на отсечки, да чертаят отсечки (съединяват с права линия две точки), да бро-

ят отсечки. 

Урок № 8. Упражнение
(Упражнение, текущо комбинирано (устно и писмено) оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 73 от учебника и на стр. 47 от учебна тетрадка № 1.

 Със задачи 1, 2 и 3 се усвоява техниката за измерване дължина на отсечка. Задача 4 е 

за упражнение на действията събиране и изваждане на отсечки, представени с техните 

дължини, т.е. събиране и изваждане на именувани числа. Чрез задачи 6, 7 и 8 се усвояват 

действията събиране и изваждане на мерните числа на отсечки в сантиметри, а също 

така и елементи от логиката – вярно и невярно съждение.

 Задачите в учебната тетрадка продължават идеята за усвояване на понятията 

права линия, точка, отсечка, дължина на отсечка, сантиметър. Чрез задачи 1 и 2 се фор-

мират първоначални умения за чертане на отсечка. Задача 4 е за сравняване на мерните 

числа на отсечки, представени в см. Същата задача има за цел и далечна подготовка на 

логическите понятия съждение, отрицание на съждение, вярно съждение. Задача 5 показва 

аналогията в образуването на сричките в българския език и двуцифрените числа. Задача 

8 е със занимателен характер, изискваща наблюдение и съобразителност за откриване 

принципа за оцветяване. Съобразно възможностите на учениците и наличието на учебно 

време е възможно решаването и на задачи от учебната тетрадка на стр. 48. Задачи 1 и 

2 от учебната тетрадка са продължение на идеята за измерване дължина на отсечка и 

действията събиране и изваждане на мерните числа на отсечки, представени в см.
 Учениците измерват дължина на отсечка, проверяват резултат от измерване, из-

вършват действията събиране и изваждане с мерната единица см.

Урок № 9. Чертане на отсечка по дадена дължина
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 74 от учебника и на стр. 48 от учебна тетрадка № 1.
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 Чрез задача 1 се илюстрира техниката на чертане на отсечка. В задача 2 се чертае 

отсечка с дадена дължина, сравняват се дължини на отсечки. Чрез задача 3 се измерват 

отсечки (в см) и се намира сбор от мерните им числа. В задача 4 чрез конкретна практи-

ческа ситуация се сравняват двуцифрени числа (парични средства) и се извършва предва-

рителна подготовка за въвеждане на понятието „текстова задача“.

 Задачите в учебната тетрадка са продължение на идеята за усвояване техниката 

за чертане на отсечка. Задача 3 е за чертане и сравняване на отсечки, на които мерните 

числа са в см. Задача 5 е със занимателен характер, изискваща наблюдение и съобрази-

телност за откриване принципа за оцветяване. Същата е със занимателен характер и 

осигурява възможности за формиране на умения у учениците за четене на графики.

 Учениците чертаят отсечка по дадена дължина, сравняват дължини на отсечки, 

свързват аритметични действия с практически решения и формулиране на отговор. 

ТЕМА 4. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 20 БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ
(Урок № 1 ÷ Урок № 17)

Урок № 1. Събиране и изваждане до 10
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 76 от учебника и на стр. 1 от учебна тетрадка № 2.

 В учебника се извършва предварителна подготовка на разкриване на разместител-

ното и съдружителното свойства на събирането (задачи 1 и 4) и връзката между дейст-

вията събиране и изваждане (задача 1). Чрез задача 2 се подготвя неявно намирането 

на неизвестен компонент (събираемо). Последователното извършване на действието 

изваждане на три числа се представя чрез задача 4, като се илюстрира операторното 

значение на числото. Със занимателната задача 6 се попълват числовите стени (пирами-

ди) и се разкриват някои свойства на събирането.

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на задачите от учебника: 

събиране и изваждане на числата до 10, броене, пропедевтика на операторното значение 

на числото (задача 3). В тетрадката е поместена и задача за пропедевтика за намиране 

на неизвестно събираемо при сбор на три числа.

  Учениците решават задачи за откриване на отношения, връзки, зависимости, зако-

номерности. Решават задачи, които съдействат за развиване на логическото и комбина-

торното мислене.

Урок № 2. Събиране на числото 10 с числата от 0 до 10
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 77 от учебника и на стр. 2 от учебна тетрадка № 2.

 Чрез решението на задача 1 в учебника се разкрива събирането на числото 10 с чис-

лата от 0 до 10, което се основава на състава на двуцифрените числа – всяко двуцифрено 

число е съставено от 1 десетица и единици (0, 1, 2, 3, …, 9). В задача 3 се представя вер-

тикален запис на сбора на две числа и оформянето му в десетична таблица.

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника: из-

ползват десетицата като съставена от 10 единици; разкриват начина на събирането на 

числото 10 с числата от 0 до 10; прилагат вертикален запис на сбора на две числа. Задача 

5 е със занимателен характер.

 Решаване на задачи за откриване на връзки, зависимости, закономерности.
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Урок № 3. Упражнение
(Упражнение, текущо комбинирано (устно и писмено) оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 78 от учебника и на стр. 3 от учебната тетрадка 

№ 2.

 Чрез решението на задачи 1 и 3 в учебника се упражнява събирането на числото 10 

с числата от 0 до 10, като в задача 3 се включва и намирането на неизвестно събираемо 

(едноцифрено число), но само на база състава на числото и изучения начин на събиране 

на числата. С решението на задача 4 се създават възможности учениците да съставят 

верни неравенства.

  Задачите в учебната тетрадка продължават идеята за събирането на числото 10 

с числата от 0 до 10, намирането на неизвестно събираемо (едноцифрено число), със-

тавянето на верни неравенства на базата на неявно използване на разместителното 

свойство на събирането. С решението на задача 5 се прави далечна пропедевтика на 

съдружителното свойство и неговото приложение за рационално извършване на арит-

метичните действия. 

 Решаване на задачи за откриване на връзки, зависимости, закономерности и съста-

вяне на верни числови неравенства.

Урок № 4. Триъгълник
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 79 от учебника и на стр. 4 от учебна тетрадка № 2.

 С решението на задача 1 в учебника се актуализират представите на учениците 

за понятието триъгълник, формирани в детската градина. Въвеждат се остенсивно, на 

нагледна основа елементите на триъгълника – страна и връх. Конкретизира се, че стра-

ните на триъгълника са отсечки, а върховете са точки. Задача 4 е с творчески характер 

и предоставя възможности на учениците да преоткриват предмети от заобикалящата 

среда с триъгълна форма.

 Задачите от учебната тетрадка идейно продължават тези от учебника и предос-

тавят възможности за: разпознаване на фигурата триъгълник; очертаване и измерване 

страните на триъгълник; сравняване дължините на страните на даден триъгълник. Зада-

ча 3 е с творчески характер и изисква учениците с познати на тях материали да констру-

ират триъгълник (възможно е предмет с триъгълна форма). Задача 5 изисква наблюдение, 

съобразяване и откриване на зависимост, за да се продължи оцветяването.

 Учениците разпознават фигурата триъгълник, броя на триъгълниците в дадена гео-

метрична композиция, елементите на триъгълника (страна, връх) и измерват страните 

му.

Урок № 5. Събиране на двуцифрено число и едноцифрено число
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 80 от учебника и на стр. 5 от учебна тетрадка № 2.

 Чрез илюстрацията и решението на задача 1 в учебника се разкриват съдържание-

то на понятието „текстова задача“ и алгоритъмът за събиране на двуцифрено и едно-

цифрено число. Чрез задача 2, моделираща практическа ситуация с банкноти и монети, се 

представя външната структура на текстовата задача, нейният аритметичен модел, а 

също така се прави предварителна подготовка (пропедевтика) за съкратено записване 

текста на задачата и хоризонтален и вертикален начин на записване сбора на числата. 

Със задачи 3, 4 и 5 се усвоя алгоритъмът за събиране на двуцифрено и едноцифрено число 
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без преминаване на десетицата. С решаването на задача 6 се усвоява събирането и се 

извършва пропедевтика на намирането на неизвестно събираемо.

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника и 

предоставят възможности за усвояване на алгоритъма за събиране. С решаването на за-

дача 1 се създават предпоставки учениците да моделират структурата на алгоритъма 

за събиране. Чрез задача 2 се предлагат два начина за събиране на три числа, едното от 

които е 10. 

 Учениците решават задачи за събиране на двуцифрено и едноцифрено число и таки-

ва, описващи практически ситуации с български банкноти и монети. Разпознават елемен-

тите на текстовата задача – условие, числови данни, въпрос. 

Урок № 6. Упражнение 1
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 81 от учебника и на стр. 6 от учебна тетрадка № 2.

 С илюстрацията и решението на задача 1 в учебника се разкриват структурата 

на адитивна динамична текстова задача, аритметичният є модел и компонентите на 

действието събиране – събираемо, събираемо, сбор. Чрез задачи 3, 4 и 5 се усвояват ком-

понентите на събирането. Решението на задача 6 е пропедевтика на разместителното 

свойство на събирането.

 Задачите от учебната тетрадка идейно продължават образователните цели в 

учебника: усвояване на алгоритъма за събиране на двуцифрено и едноцифрено число; ана-

логия в наредбата на едноцифрените и двуцифрените числа (задача 4 от тетрадката); 

намиране на неизвестно събираемо, което е едноцифрено или двуцифрено число, но на 

базата на допълване или друг начин на съобразяване (задача 5). Решенията на задачите 

6, 7 и 8 изискват моделиране с точки на адитивни статични текстови задачи, на които 

аритметичният модел е сбор на две числа. Задачите описват адитивни практически 

ситуации, в които обектите са в родово-видово отношение.

 Решаване на задачи за събиране на двуцифрено и едноцифрено число, таблично пред-

ставяне на събирането, използване на компонентите на събирането и разпознаване еле-

ментите на елементарната адитивна текстова задача.

Урок № 7. Упражнение 2
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 82 от учебника и на стр. 6 от учебна тетрадка № 2.

 Чрез задача 1 в учебника се упражнява структурата и решаването на адитивна ди-
намична текстова задача с аритметичен модел сбор на двуцифрено и едноцифрено число, 

а чрез задача 4 – решаването на адитивна статична текстова задача.

 Задача 3 е със занимателен характер и подготвя намирането на неизвестно съби-

раемо, но на базата на допълването или други начини на съобразяване. Решаването на 

задача 5 изисква съставяне на верни неравенства.

 Задачите от учебната тетрадка идейно продължават образователните цели в 

учебника: усвояване на алгоритъма за събиране на двуцифрено и едноцифрено число; ана-

логия в наредбата на едноцифрените и двуцифрените числа (задача 4 от тетрадката); 

намиране на неизвестно събираемо, което е едноцифрено или двуцифрено число, но на 

базата на допълване или друг начин на съобразяване (задача 5). Решенията на задачите 6, 

7 и 8 изискват моделиране с точки на адитивни статични текстови задачи, на които 

аритметичният модел е сбор на две числа. Задачите описват практически ситуации, в 

които обектите са в родово-видово отношение.
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 Решаване на текстови задачи и задачи за откриване на връзки, отношения, законо-

мерности и съставяне на верни неравенства.

Урок № 8. Правоъгълник
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 83 от учебника и на стр. 7 от учебна тетрадка № 2.

 С решаването на задача 1 в учебника се актуализират представите на учениците 

за понятието правоъгълник, формирани в детската градина. Въвеждат се остенсивно, на 

нагледна основа страна и връх на правоъгълник. Конкретизира се, че страните на право-

ъгълника са отсечки, а върховете са точки. Чрез задача 2 се измерват страните му и се 

установява равенство на срещулежащите страни.

 Решението на задача 3 представя метод за броене на фигури.

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника и 

предоставят възможности за установяване на едно от свойствата на правоъгълника 

(равенство на срещулежащите страни); чертане на геометрични фигури чрез свързване 

на точки в квадратна мрежа. Задача 3 е с творчески характер и изисква съставянето на 

модели на адитивни задачи по дадена илюстрация. Чрез задача 4 се формират умения за 

„четене“ на диаграми. 

 Учениците разпознават геометричната фигура правоъгълник и неговите елементи, 

измерват страните на правоъгълник. Решават задачи за развитие на комбинаторното 

мислене чрез броене на правоъгълници в геометрична композиция.

Урок № 9. Изваждане на едноцифрено число от двуцифрено число (13 – 3 = 10)
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 84 от учебника и на стр. 8 от учебна тетрадка № 2.

 С илюстрациите и решенията на задачи 1 и 2 в учебника се упражняват познанията 

за структура на адитивна динамична текстова задача, на която аритметичният модел е 

разлика на двуцифрено и едноцифрено число, разкрива се алгоритъмът за изваждане с ума-

лител, равен на единиците на умаляемото. Представен е вертикален запис на разликата 

в десетична таблица и хоризонтален запис. Чрез задачи 3, 4 и 5 се усвоява изваждането 

на числата. Решението на задача 5 е с цел пропедевтика на дейността чертане на гео-

метрична фигура.

 Задачите от учебната тетрадка идейно продължават целите в учебника. Чрез ре-

шаването на задача 1 се усвоява структура на адитивна динамична текстова задача и 

технология на съставяне на аритметичен модел на задачата, а със задача 2 илюстра-

тивно се моделира изваждането чрез елиминиране на обекти. Задача 4 е със занимателен 

характер и изисква наблюдение, съобразяване и откриване на зависимости.

 Решаване на текстови задачи и задачи-числови изрази от изваждане. Чертане на 

правоъгълник по дадени размери в квадратна мрежа.

Урок № 10. Изваждане на едноцифрено число от двуцифрено число 
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 85 от учебника и на стр. 9 от учебна тетрадка № 2.

 С илюстрациите и решенията на задачи 1 и 2 в учебника се упражняват познанията 

за структура на адитивна динамична текстова задача, на която аритметичният модел 

е разлика на двуцифрено и едноцифрено число, разкрива се алгоритъмът за изваждане с 

умалител, различен от единиците на умаляемото. Представен е вертикален запис на 

разликата в десетична таблица и хоризонтален запис. Чрез задачи 3 и 4 се прави аналогия 
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в изваждането на едноцифрени числа и на едноцифрено от двуцифрено число. С решава-

нето на задача 5 се усвоява изваждането на числата.

 Задачите от учебната тетрадка идейно продължават целите в учебника. С реша-

ването на задачи 1 и 3 се усвоява структура на адитивна динамична текстова задача и 

моделирането є с разлика на числа. Със задача 2 илюстративно се моделира изваждането 

чрез елиминиране на обекти. Задача 5 е със занимателен характер и изисква наблюдение, 

съобразяване и откриване на зависимости.

 Решаване на текстови задачи и задачи за изваждане на едноцифрено от двуцифрено 

число и откриване приложението на аналогията при изваждане на едноцифрени числа. 

Урок № 11. Упражнение
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 86 от учебника и на стр. 10 от учебна тетрадка № 2.

 Чрез задачи 1 и 4 в учебника се упражнява структурата и решаването на адитивна 
динамична текстова задача с аритметичен модел разлика на двуцифрено и едноцифрено 

число.

 Задача 5 е за сравняване на разлика с число и изисква намиране разликата на двуциф-

рено и едноцифрено число и сравняване на двуцифрени числа.

 Задачите от учебната тетрадка идейно продължават образователните цели в 

учебника: усвояване на алгоритъма за изваждане на двуцифрено и едноцифрено число; съ-

поставяне и разкриване връзките на операциите събиране и изваждане; съпоставяне на 

адитивни елементарни текстови задачи, които се решават с действията изваждане и 

събиране.

 Задача 5 представя практически ситуации и нейното решение изисква аритметич-

ни действия с пари и изборен отговор. Чрез решението на задача 7 се подготвя съставя-

не и запис на числова редица (аритметична прогресия).

 Решаване на текстови задачи и задачи за събиране и изваждане на числата до 20 без 

преминаване на десетицата.

Урок № 12. Квадрат
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 8 от учебника и на стр. 11 от учебна тетрадка № 2.

 С решаването на задача 1 в учебника се упражняват действията събиране и изважда-

не с числата до 20 и се актуализират представите на учениците за понятието квадрат, 

формирани в детската градина. Въвеждат се остенсивно, на нагледна основа, страна и 

връх на квадрат. Конкретизира се, че страните на квадрата са отсечки, а върховете са 

точки. Чрез задача 2 се измерват страните на квадрата и се установява тяхното равен-

ство. Чрез решението на задача 3 се предлага верижка от задачи, при които отговорът 

на предходната е условие на следващата.

 Решението на задача 4 представя метод за броене на фигури.

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника и пре-

доставят възможности за разпознаване на фигурата квадрат, чертане на квадрат чрез 

съединяване на 4 точки с отсечки, измерване на страните му.

 Учениците разпознават геометричната фигура квадрат и неговите елементи, из-

мерват страните му. Решават задачи за развитие на комбинаторното мислене чрез 

броене на квадрати в геометрична композиция.
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Урок № 13. Изваждане на числото 10 
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 88 от учебника и на стр. 12 от учебна тетрадка № 2.

 С илюстрациите и решенията на задачи 1 и 2 в учебника се упражняват познанията 

за структура на адитивна динамична текстова задача, на която аритметичният модел е 

разлика на двуцифрени числа, разкрива се алгоритъмът за изваждане с умалител числото 

10. Представен е вертикален запис на разликата в десетична таблица и хоризонтален 

запис. Решението на задача 3 аритметично моделира картинно и графично представена 

ситуация.

 С решаването на задача 4 се усвоява изваждането на числата, когато умалителят е 

10, а със задача 5 – връзките между операциите събиране и изваждане. 

 Задачите от учебната тетрадка идейно продължават целите в учебника. С реша-

ването на задача 1 се усвоява структура на адитивна динамична текстова задача и моде-

лирането є с разлика на числа с умалител 10. Със задача 2 аритметично се моделира опе-

рацията изваждане чрез елиминиране на обекти в картина. Задача 6 е със занимателен 

характер и изисква наблюдение, съобразяване и комбинаторно мислене.

 Решаване на текстови задачи от изваждане на числото 10 и описване с математи-

чески модел на реални и картинно представени практически ситуации.

Урок № 14. Изваждане на двуцифрени числа
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 89 от учебника и на стр. 13 от учебна тетрадка № 2.

 С илюстрациите и решенията на задачи 1 и 2 в учебника се упражняват познанията 

за структура на адитивна динамична текстова задача, на която аритметичният модел 

е разлика на двуцифрени числа, разкрива се алгоритъмът за изваждане. Представен е вер-

тикален запис на разликата в десетична таблица и хоризонтален запис. Чрез задачи 3 и 

4 се усвоява изваждането на двуцифрени числа и аналогията между изваждането на едно-

цифрени и двуцифрени числа. С решаването на задача 5 се прави далечна пропедевтика на 

намирането на неизвестни компоненти при действие изваждане.

 Задачите от учебната тетрадка идейно продължават целите в учебника. Чрез ре-

шаването на задача 1 се усвоява алгоритъмът за изваждане на двуцифрени числа. Със 

задача 2 илюстративно се моделира изваждането чрез елиминиране на обекти и изисква 

съставянето на аритметичен модел на практическата ситуация. Със задача 4 се усвоява 

решаването на адитивна динамична текстова задача. Задачи 5 и 6 са със занимателен 

характер и изискват броене, оцветяване, наблюдение и съобразяване.

 Решаване на задачи от изваждане на двуцифрени числа, текстови задачи с динами-

чен характер. Описване с математически модел на реални и картинно представени прак-

тически ситуации.

Урок № 15. Упражнение
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 90 от учебника и на стр. 14 от учебна тетрадка № 2.

 Чрез задачи 1 и 2 в учебника се упражнява алгоритъмът за изваждане на двуцифрени 

числа. С решаването на задачи 3 и 4 се упражнява структурата и решаването на адитив-
на динамична текстова задача с аритметичен модел разлика на двуцифрени числа. Задача 

5 е за съставяне на верни неравенства чрез сравняване на разлика на две числа с число. 

Чрез решаването на задача 6 се упражнява попълването на „числова пирамида“ и се под-

готвя намирането на неизвестно събираемо чрез допълване.
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 Задачите от учебната тетрадка идейно продължават целите в учебника: усвоя-

ване на алгоритъма за изваждане на двуцифрени числа; разбиране на структурата и ре-

шаването на адитивни елементарни текстови задачи, които се решават с действие 

изваждане; съставяне на верни неравенства чрез сравняване на разлики на две числа.

 Учениците разбират и решават текстови задачи и задачи за събиране и изваждане 

на числата до 20 без преминаване. Сравняват число с разлика от две числа. Описват с 

математически модел реални и картинно представени практически ситуации.

Урок № 16. Обобщение 1
(Обобщение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 91 от учебника и на стр. 15 от учебна тетрадка № 2.

 Чрез задачи 1 и 3 от учебника се актуализират и обобщават знанията за действия-

та събиране и изваждане на числата до 20. Чрез задача 2 се прави обобщение на знанията 

за сравняване на число с разлика или сбор. С решаване на задача 5 се подготвя чертането 

на квадрат и правоъгълник в квадратна мрежа с дължина на квадрата 1 см.

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника. Ре-

шаването на задача 2 изисква откриване на неверни съждения и съставяне на верни. Зада-

ча 5 е със занимателен характер.

 Учениците сравняват число с разлика или сбор на две числа, извършват събиране и 

изваждане и откриват неизвестни компоненти на действията. Разбират структурата 

на адитивни текстови задачи и решават задачите с помощта на действията събиране 

и изваждане. Чертаят квадрат и правоъгълник в квадратна мрежа по дадени размери.

Урок № 17. Обобщение 2
(Обобщение, текущо комбинирано (устно и писмено) оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 92 от учебника и на стр. 16 от учебна тетрадка № 2.

 Чрез задачите в учебника се актуализират и обобщават знанията на учениците за 

действията събиране и изваждане на числата до 20 и тестовата форма на изпитване и 

оценяване.

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника и 

изискват откриване на неверни съждения и съставяне на верни. Задачите 2 и 3 са със за-

нимателен характер. Чрез решаването на задачи 4 и 5 се разкрива техника за броене на 

фигури.

 Учениците извършват действията събиране и изваждане на числата до 20, откри-

ват неизвестни компоненти на действията, решават задачи с избираем отговор (те-

стови). Разбират структурата на адитивни текстови задачи и откриват грешки при 

решаване на числови уравнения и неравенства.

ТЕМА 5. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЧИСЛАТА ДО 20 С ПРЕМИНАВАНЕ
(Урок № 1 ÷ Урок № 30)

Урок № 1. Събиране до 20
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 94 от учебника и на стр. 17 от учебна тетрадка № 2.

 На базата на илюстрации на конкретни представители задача 1 представя допъл-

нителните числа (събираеми) на числата 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 до числото 

20. Същата задача свързва „допълването“ до 20 с действието събиране, при което от 

всяко число се отделя една десетица и към нея се прибавя втора десетица, образувана 
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от „излишните“ единици на първото число и единиците на второто (допълнителното) 

число. Задача 2 разкрива „обратимостта“ на релацията „допълнение“, т.е. 11 + 9 = 20 и 

9 + 11 = 20, което означава, че 9 е допълнение на 11 и 11 е допълнение на 9, което по съще-

ство е пропедевтика на разместителното свойство на събирането. Задача 3 е тексто-

ва задача, чийто математически модел е действие събиране със сбор 20.

 Задачите в учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника. В те-

традката е отделено повече място за „допълване до 10“ като предварителна стъпка 

при извършване на основната задача (задачи 1, 2, 3). В следващите задачи (4, 5) тази 

стъпка се прави наум (устно). Задача 6 има занимателна форма.

  Учениците усвояват умения за откриване на допълнителните събираеми на число-

то 20 и могат да извършват събиране на две числа, чийто сбор е 20.

Урок № 2. Изваждане на едноцифрено число от 20
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 95 от учебника и на стр. 18 от учебна тетрадка № 2.

 Урокът има две водещи цели – изваждането на едноцифрено число от 20 и въвежда-

не на понятията умаляемо, умалител, разлика.
 Задача 1 от учебника е текстова, която е свързана с практическото действие отне-

мане. Решението е допълнено с илюстрация и представя математическия модел, който 

по същество е изваждане на едноцифрено число (7) от числото 20. Целта е да се насочи 

вниманието към действието изваждане и да се разбере, че резултатът се получава, след 

като числото 20 се разложи на две десетици, втората десетица се разложи на 10 едини-

ци и единиците на второто число се изваждат от единиците на втората десетица на 

числото 20. Задача 2 е математическа (абстрактна) за изваждане на едноцифрено число 

(4) от числото 20, чието решение е илюстрирано чрез конкретни обекти (кръгчета) 

и тяхното зачертаване. На основата на презентацията на двете задачи се въвеждат 

новите понятия умаляемо, умалител, разлика и се уточнява записването на разликата. 

Задача 3 свързва изваждането и разликата с практическото действие „харчене“. Чрез 

задача 4 се упражнява изваждането на едноцифрено число от числото 20 на две стъпки, 

първата от които е изваждане на едноцифреното число от 10. Тази идея е продължена 

от задача 5 в таблична форма със съответните термини – умаляемо, умалител, разлика.

 Задачите от учебната тетрадка имат аналогична форма и съдържание. Тези задачи 

в общи линии продължават и упражняват идеите на задачите от учебника.

 Учениците усвояват алгоритъма за изваждане на едноцифрено число от числото 20 

на основата на аналогията с изваждане от числото 10. Знаят съдържателно и термино-

логично новите понятия – умаляемо, умалител, разлика.

Урок № 3. Изваждане на двуцифрено число (от 10 до 20) от 20
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 96 от учебника и на стр. 19 от учебна тетрадка № 2.

 Задача 1 от учебника е текстова, която е свързана с практическото действие от-

немане. Решението е допълнено с илюстрация и представя математическия модел, кой-

то по същество е изваждане на двуцифрено число (12) от числото 20. Целта е да се насо-

чи вниманието към действието изваждане и да се разбере, че резултатът се получава, 

като числото 20 се разложи на две десетици, умалителят се разложи на една десетица 

и единици (2), след което се елиминират първата десетица на умаляемото 20 и десети-

цата на умалителя (12) и след това останалите единици (2) на умалителя се извадят от 

втората десетица на умаляемото (20). Задача 2 е математическа (абстрактна) за из-

важдане от 20, чието решение е илюстрирано чрез конкретни обекти (кръгчета) и тях-
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ното зачертаване. Задача 3 свързва изваждането и разликата с практическото действие 

„харчене“. Чрез задача 4 се упражнява изваждането на едноцифрено число от числото 20 

на две стъпки, първата от които е изваждане на едноцифреното (единиците) число от 

10. Тази идея е продължена от задача 5 в таблична форма със съответните термини – 

умаляемо, умалител, разлика. Задача 6 е текстова задача, чийто математически модел е 

изваждане на двуцифрено число от числото 20.

 Задачите от учебната тетрадка имат аналогична форма и съдържание. Тези задачи 

в общи линии продължават и упражняват идеите на задачите от учебника. Нов момент 

се намира в задача 4, която е свързана с последователно (верижно) извършване на няколко 

действия (изваждания и събирания). Задача 5 има комбинаторно-логически характер.

 Учениците усвояват алгоритъма за изваждане на двуцифрено число от числото 20 и 

решават текстови задачи с едно пресмятане от изваждане от 20. Знаят съдържателно 

и терминологично новите понятия – умаляемо, умалител, разлика.

Урок № 4. Изваждане от 20. Проверка на действието изваждане
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 97 от учебника и на стр. 20 от учебна тетрадка № 2.

 Задача 1 от учебника е текстова, която е свързана с практическото действие по-

купко-продажба и проверка точността на рестото при заплащане с банкнота от 20 лв. 

Целта е да се разбере, че проверката може да се направи, като се намери сборът на па-

рите, които са заплатени, и парите, които са върнати. Ако този сбор е 20, то сметка-

та е вярна. При задача 2 проверката се прави в случай на математическа (абстрактна) 

задача и се подчертава „взаимнозаменяемата“ роля на умалителя и разликата. Задача 3 

упражнява алгоритъма на изваждането и алгоритъма на проверката. Задача 4 представя 

изваждането и проверката с помощта на таблица, придружена със съответна термино-

логия – умаляемо, умалител, разлика, проверка. Задача 5 е свързана със сравнение на дадено 

число с разлики от числото 20.

 Задачите от учебната тетрадка продължават в идейно отношение задачите от 

учебника, като внасят и нови елементи. Задача 1 представя нова форма за записване на 

проверката на изваждането. При задача 5 се прави пропедевтика на вертикалното за-

писване на изваждането и проверка на резултата.

 Учениците решават задачи от изваждане от числото 20 и правят проверка на из-

важдането чрез събиране. Разбират на съдържателно ниво връзката между изваждането 

и събирането и могат да сравняват число с разлика.

Урок № 5. Събиране – допълване до 10 с 1
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 98 от учебника и на стр. 21 от учебна тетрадка № 2.

 Целта на урока е разкриване на алгоритъма за събиране с преминаване в случая, ко-

гато се налага допълване до десетицата с числото 1 (първото събираемо е числото 9, а 

второто е някое от числата от 2 до 9). 

 Водещата идея при разкриване на алгоритъма е тази, че събирането с „преминава-

не“ на числото 10 може да стане на два етапа – събиране за „достигане“ на числото 10 

(допълване до 10)  и събиране за „преместване“ след числото 10 (надграждане над 10). За 

целта отначало е необходимо числото, което е второ събираемо, да се разложи на две 

числа (събираеми) – „допълващото“ до 10 и „преместващото“ след 10.

 След съставяне на аритметичния модел на задача 1 от учебника се достига до необ-

ходимост от извършване на събиране на числото 9 и числото 3, т.е. действието изисква 
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преминаване на десетицата. В случая „допълващото“ число е 1. То се осигурява, като се 

„вземе“ от второто събираемо – числото 3. Като се има предвид, че числото 3 е съста-

вено от числото 1 и числото 2, т.е. 3 = 1 + 2, и числото 1 „отива“ за допълване на число-

то 9 до 10, т.е. 9 + 1 = 10, то за „преместване“ след числото 10 остава числото 2, т.е. 

10 + 2 = 12. 

 С други думи, алгоритъмът за събиране на числото 9 и числото 3 преминава през 

следните 3 етапи:

  9 + 3 = 9 + (1 + 2) = (9 + 1) + 2 = 10 + 2 = 12.

 Ако отделим последователно етапите, получаваме: 

 1) 3 = 1 + 2,  2) 9 + 1 = 10,   3) 10 + 2 = 12. 

 Задачите 2, 3, 4, 5 упражняват алгоритъма, разкрит при решаване на задача 1. За 

по-голяма нагледност алгоритъмът е придружен с илюстрации на конкретни представи-

тели на числата.

 Задачите от учебната тетрадка продължават в идейно отношение тези от учеб-

ника. Задача 5 представя всички случаи под формата на таблица, придружени с термини-

те, описващи действието събиране – събираемо, събираемо, сбор. Задача 6 е текстова 

задача по темата.

 Учениците извършват събиране с преминаване на десетицата, когато едното съби-

раемо е числото 9 (преминават последователните етапи на алгоритъма и формулират 

отговора). 

Урок № 6. Събиране – допълване до 10 с 2
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 99 от учебника и на стр. 22 от учебна тетрадка № 2.

 Целта на урока е разкриване на алгоритъма за събиране с преминаване в случая, ко-

гато се налага допълване до десетицата с числото 2 (първото събираемо е числото 8, а 

второто е някое от числата от 3 до 9).

 Водещата идея при разкриване на алгоритъма е тази, че събирането с „преминава-

не“ на числото 10 може да стане на два етапа – събиране за „достигане“ на числото 10 

(допълване до 10)  и събиране за „преместване“ след числото 10 (надграждане над 10). За 

целта отначало е необходимо числото, което е второ събираемо, да се разложи на две 

числа (събираеми) – „допълващото“ до 10 и „преместващото“ след 10.

 След съставяне на аритметичния модел на задача 1 от учебника се достига до необ-

ходимост от извършване на събиране на числото 8 и числото 5, т.е. действието изисква 

преминаване на десетицата. В случая „допълващото“ число е 2. То се осигурява, като се 

„вземе“ от второто събираемо – числото 5. Като се има предвид, че числото 5 е съста-

вено от числото 2 и числото 3, т.е. 5 = 2 + 3, и числото 2 „отива“ за допълване на число-

то 8 до 10, т.е. 8 + 2 = 10, то за „преместване“ след числото 10 остава числото 3, т.е.  

10 + 3 = 13. 

 С други думи, алгоритъмът за събиране на числото 8 и числото 5 преминава през 

следните 3 етапи:

  8 + 5 = 8 + (2 + 3) = (8 + 2) + 3 = 10 + 3 = 13.

 Ако отделим последователно етапите, получаваме: 

 1) 5 = 2 + 3,  2) 8 + 2 = 10,   3) 10 + 3 = 13. 

 Задачите 2, 3, 4, 5 упражняват алгоритъма, разкрит при решаване на задача 1. За 

по-голяма нагледност алгоритъмът е придружен с илюстрации на конкретни представи-

тели на числата.

 Задачите от учебната тетрадка продължават в идейно отношение тези от учеб-

ника. Задача 4 представя два начина за намиране на сбора на числата 8 и 9, вторият от 
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които се основава на разместителното свойство на събирането и се свежда към случая, 

изучен в предходния урок. Задача 5 пресъздава алгоритъма чрез „верижката“ на последо-

вателните действия. Задача 6 свързва релацията „по-голямо“ с действието събиране.

 Учениците извършват събиране с преминаване на десетицата, когато едното съби-

раемо е числото 8 (преминават последователните етапи на алгоритъма и формулират 

отговора).

Урок № 7. Събиране – допълване до 10 с 1 и с 2. Упражнение
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 100 от учебника и на стр. 22 от учебна тетрадка № 2.

 Целта на урока е упражняване и усвояване на алгоритъма за събиране с преминаване 

в случая, когато се налага допълване до десетицата с числата 1 или 2 (първото събираемо 

е числото 9 или 8, а второто събираемо е някое от числата от 2 до 9 или от 3 до 9). 

 Задача 1 от учебника упражнява алгоритъма за преминаване с първо събираемо 9, 

а задача 2 – с първо събираемо 8. Задача 4 е текстова, чийто аритметичен модел води 

до намиране сбора на числата 9 и 8. В учебника задачата е решена по два начина – чрез 

намиране на сбора 9 + 8 и чрез намиране на сбора 8 + 9. За да се потвърди валидността и 

на двата начина, решението е илюстрирано с конкретните обекти (цветя). Задачата 

подготвя разместителното свойство на събирането. Задача 4 свързва действието съ-

биране с релацията „по-голямо“.

 Задачите от учебната тетрадка продължават в идейно отношение тези от учеб-

ника. Задача 4 представя два начина за намиране на сбора на числата 8 и 9, вторият от 

които се основава на разместителното свойство на събирането и се свежда към случая, 

изучен в предходния урок. Задача 5 пресъздава алгоритъма чрез „верижката“ на последо-

вателните действия. Задача 6 свързва релацията „по-голямо“ с действието събиране.

 Учениците извършват събиране с преминаване на десетицата, когато едното съ-

бираемо е числото 8 или 9 (преминават през последователните етапи на алгоритъма и 

формулират отговора).

Урок № 8. Събиране – допълване до 10 с 3
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 101 от учебника и на стр. 23 от учебна тетрадка № 2.

 Целта на урока е разкриване на алгоритъма за събиране с преминаване в случая, ко-

гато се налага допълване до числото 10 с числото 3 (първото събираемо е числото 7, а 

второто е някое от числата от 4 до 9). 

 След съставяне на аритметичния модел на задача 1 от учебника се достига до необ-

ходимост от извършване на събиране на числото 7 и числото 5, т.е. действието събира-

не изисква преминаване на десетицата. В случая „допълващото“ число е 3. То се осигурява, 

като се „вземе“ от второто събираемо числото 5. Като се има предвид, че числото 5 е 

съставено от числото 3 и числото 2, т.е. 5 = 3 + 2, и числото 3 „отива“ за допълване на 

числото 7 до 10, т.е. 7 + 3 = 10, то за „преместване“ след числото 10 остава числото 2, 

т.е. 10 + 2 = 12. 

 С други думи, алгоритъмът за събиране на числото 7 и числото 5 преминава през 

следните 3 етапа:

  7 + 5 = 7 + (3 + 2) = (7 + 3) + 2 = 10 + 2 = 12.

 Ако отделим последователно етапите, получаваме: 

 1) 5 = 3 + 2,  2) 7 + 3 = 10,   3) 10 + 2 = 12. 
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 Задачите 2, 3, 4 упражняват алгоритъма, разкрит при решаване на задача 1. За по- 

голяма нагледност той е придружен с илюстрации на конкретни представители на чис-

лата. Задача 5 затвърждава алгоритъма паралелно за числата 7 и 8, а задача 6 свързва 

релацията „по-голямо“ с действието събиране (в рамките на темата).

 Задачите от учебната тетрадка продължават в идейно отношение тези от учеб-

ника. Задача 5 свързва сбора (числов израз) с първо събираемо 7 и числата от числовата 

ос. Задача 6 е текстова задача по темата.

 Учениците извършват събиране с преминаване на десетицата, когато едното съби-

раемо е числото 7 (преминават последователните етапи на алгоритъма и формулират 

отговора).

Урок № 9. Събиране – допълване до 10 с 4
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 102 от учебника и на стр. 24 от учебна тетрадка № 2.

 Целта на урока е разкриване на алгоритъма за събиране с преминаване в случая, ко-

гато се налага допълване до десетицата с числото 4 (първото събираемо е числото 6, а 

второто е някое от числата от 5 до 9). 

 След съставяне на аритметичния модел на задача 1 от учебника се достига до необ-

ходимост от извършване на събиране на числото 6 и числото 5, т.е. действието събира-

не изисква преминаване на десетицата. В случая „допълващото“ число е 4. То се осигурява, 

като се „вземе“ от второто събираемо – числото 5. Като се има предвид, че числото 5 

е съставено от числото 4 и числото 1, т.е. 5 = 4 + 1, и числото 4 „отива“ за допълване на 

числото 6 до 10, т.е. 6 + 4 = 10, то за „преместване“ след числото 10 остава числото 1, 

т.е. 10 + 1 = 11. 

 С други думи, алгоритъмът за събиране на числото 6 и числото 5 преминава през 

следните 3 етапа:

  6 + 5 = 6 + (4 + 1) = (6 + 4) + 1 = 10 + 1 = 11.

 Ако отделим последователно етапите, получаваме: 

 1) 5 = 4 + 1,  2) 6 + 4 = 10,   3) 10 + 1 = 11. 

 Задачите 2, 3, 4 упражняват алгоритъма, разкрит при решаване на задача 1. За по- 

голяма нагледност той е придружен с илюстрации на конкретни представители на чис-

лата. Задача 5 представя алгоритъма по нов начин.

 Задачите от учебната тетрадка продължават в идейно отношение задачите от 

учебника.

  Учениците извършват събиране с преминаване на десетицата, когато едното съби-

раемо е числото 6 (преминават последователните етапи на алгоритъма и формулират 

отговора).

Урок № 10. Събиране – допълване до 10 с 3 и с 4. Упражнение
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 103 от учебника и на стр. 24 от учебна тетрадка № 2.

 Целта на урока е упражняване и усвояване на алгоритъма за събиране с преминаване 

в случая, когато се налага допълване до 10 с числата 3 или 4 (първото събираемо е число-

то 7 или 6, а второто е някое от числата от 4 до 9 или от 5 до 9).

 Задача 2 от учебника упражнява събирането с преминаване в случаи на първо събира-

емо 6 или 7 и свързва действието терминологично с неговите компоненти – събираемо, 

събираемо, сбор. Задача 5 представя таблична форма за записване на сбора. Задача 4 из-

вежда на преден план числовият израз. Със задача 6 се мотивира разместителното свой-
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ство на събирането, приложено за целите на рационалното смятане. Задача 1 актуали-

зира знания за отсечка и нейното измерване. Задача 3 е текстова задача и актуализира 

уменията за съставяне на математически модел при използване на релацията „повече“. 

 Задача 4 от учебната тетрадка е текстова и упражнява паралелно три от разгле-

даните случаи – допълване с 4, допълване с 3, допълване с 2. Чрез задача 5 се прави упраж-

нение на събиране на три числа, което е свързано с преминаване на числото 10.

  Учениците извършват събиране с преминаване на десетицата, когато едното съби-

раемо е числото 6 или 7, или 8 (преминават през последователните етапи на алгоритъ-

ма и формулират отговора).

Урок № 11. Събиране – допълване до 10 с 5
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 104 от учебника и на стр. 25 от учебна тетрадка № 2.

 Целта на урока е разкриване на алгоритъма за събиране с преминаване в случая, ко-

гато се налага допълване до десетицата с числото 5 (първото събираемо е числото 5, а 

второто е някое от числата от 6 до 9).

 След съставяне на аритметичния модел на задача 1 от учебника се достига до необ-

ходимост от извършване на събиране на числото 5 и числото 8, т.е. действието събира-

не изисква преминаване на десетицата. В случая „допълващото“ число е 5. То се осигурява, 

като се „вземе“ от второто събираемо – числото 8. Като се има предвид, че числото 8 

е съставено от числото 5 и числото 3, т.е. 8 = 5 + 3, и числото 5 „отива“ за допълване на 

числото 5 до 10, т.е. 5 + 5 = 10, то за „преместване“ след числото 10 остава числото 3, 

т.е. 10 + 3 = 13. 

 С други думи, алгоритъмът за събиране на числото 5 и числото 8 преминава през 

следните 3 етапа:

  5 + 8 = 5 + (5 + 3) = (5 + 5) + 3 = 10 + 3 = 13.

 Ако отделим последователно етапите, получаваме: 

 1) 8 = 5 + 3,  2) 5 + 5 = 10,   3) 10 + 3 = 11. 

 Задачите 2, 3, 4 упражняват алгоритъма, разкрит при решаване на задача 1. За по- 

голяма нагледност той е придружен с илюстрации на конкретни представители на чис-

лата. Задача 5 свързва алгоритъма с рационалното пресмятане на сбора на три числа.

  Задачите от учебната тетрадка продължават в идейно отношение тези от учеб-

ника.

  Учениците извършват събиране с преминаване на десетицата, когато първото съ-

бираемо е числото 5 (преминават последователните етапи на алгоритъма и формули-

рат отговора).

Урок № 12. Събиране – допълване до 10 с 6, 7 и 8
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 103 от учебника и на стр. 26 от учебна тетрадка № 2.

 Целта на урока е упражняване и усвояване на алгоритъма за събиране с преминаване 

в случая, когато се налага допълване до 10 с числата 6, 7 или 8 (първото събираемо е чис-

лото 4, 3 или 2, а второто е някое от числата от 5 до 9, от 4 до 9 или от 3 до 9).

 Задача 1 от учебника разкрива алгоритъма в случай на първо събираемо числото 2 

(второ събираемо е числото 9). Задача 2 разкрива алгоритъма в случай на първо събира-

емо 4 (второ събираемо е числото 7). Задачите 3, 4, 5, 6, 7 представят по два начина за 

пресмятане на сбора. Единият начин е разглежданият в този урок, а вторият е изучен 
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в предходните уроци и до него се достига след разместване на събираемите. Задача 8 

свързва релацията „по-голямо“ със събирането. 

 Задачите от учебната тетрадка продължават идеята, заложена в тези от учебни-

ка. Обръща се внимание на рационалното пресмятане на сбора.

  Учениците извършват събиране с преминаване на десетицата, когато първото съ-

бираемо е числото 4 или 3, или 2 (преминават през последователните етапи на алгори-

тъма и формулират отговора). Свързват релацията „по-голямо“ с действието събиране.

Урок № 13. Събиране – допълване до 10 с 6, 7 и 8. Упражнение
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 106 от учебника и на стр. 26 от учебна тетрадка № 2.

 Целта на урока е усвояване и затвърждаване на алгоритъма за събиране с премина-

ване в случая, когато се налага допълване до числото 10 с числата 6 или 7, или 8 (първото 

събираемо е числото 4 или 3, или 2, а второто е някое от числата 7, 8 или 9).

 Задачите в учебника упражняват алгоритъма за събиране с преминаване на числото 

10. Решенията са представени частично, като са загатнати междинните стъпки (задача 

1, 2, 3, 4). Задача 5 е свързана с попълване на таблица от три реда, в които са предста-

вени трите компоненти на събирането – събираемо, събираемо, сбор. По този начин 

са представени трите вида елементарни задачи – неизвестен сбор, неизвестно първо 

събираемо, неизвестно второ събираемо. 

 Задачите в учебната тетрадка продължават упражнението на алгоритъма за съби-

ране с преминаване. 

 Учениците извършват събиране с преминаване на десетицата, когато първото съ-

бираемо е числото 4 или 3, или 2 (преминават през последователните етапи на алгори-

тъма и формулират отговора). Използват правилно термините сбор, първо събираемо, 

второ събираемо и по дадени сбор и едното събираемо намират второто.

Урок № 14. Събиране с преминаване. Упражнение
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 107 от учебника и на стр. 27 от учебна тетрадка № 2.

 Целта на урока е усвояване и затвърждаване на алгоритъма за събиране с преми-

наване и неговото изпълнение в умствен план (без междинни записвания) по непринуден 

(занимателен) начин. 

 Чрез задачите в учебника алгоритъмът се упражнява в занимателна форма. Задача 1 

(Пресметнете (сбора) и оцветете) е представена посредством геометрични фигури –

триъгълници, квадрати, кръгове, елипси. Задача 2 (Даден е сборът и едното събираемо. 

Намерете второто събираемо и го запишете) е представена посредством занимателна 

квадратна рамка и занимателна кръгова рамка. Задача 3 посредством числова верижка 

представя последователното извършване на няколко действия.

 Чрез задачите в учебната тетрадка алгоритъмът се упражнява в практико-прилож-

на форма. Задача 1 представя таблично компонентите на събирането и възможните ва-

рианти за намиране на неизвестен компонент. Задача 2 е текстова и свързва релацията 

„повече“ с действието събиране. Задача 3 по занимателен начин представя събираемите 

на числата 12, 14, 17. Задача 4 е практическа задача от претегляне в килограми и устано-

вяване на „равновесие“ между две тежести. Задача 5 е свързана с пресмятане на сборове 

на отсечки, измерени в сантиметри.

 Учениците извършват събиране с преминаване на десетицата и могат да изпълня-

ват действието в умствен план. Откриват и интерпретират действието събиране в 

различни практически или занимателни ситуации. Решават задачи, развиващи логическо-

то и комбинаторното мислене.
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Урок № 15. Часовник
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 108 и 109 от учебника.

 Целта на урока е въвеждане и усвояване на мерната единица за време като момент 

(точно време) час и нейното означение (ч). 
 Чрез задача 1 в учебника на основата на паралелни илюстрации на електронен ча-

совник и на часовник със стрелки са въведени (текстово и цифрово) часовете, които по-

казват точно време: Часът е 1 (1:00); Часът е 2  (2:00); Часът е 3 (3:00); Часът е 4 (4:00); 

Часът е 5 (5:00); Часът е 6 (6:00); Часът е 7 (7:00); Часът е 8 (8:00); Часът е 9 (9:00); Часът 

е 10 (10:00); Часът е 11 (11:00); Часът е 12 (12:00). Задачи 2 и 3 упражняват знанията за 

местата на стрелките (малка и голяма) в случаите, в които часовникът показва точен 

час. Задача 4 е свързана с определяне на точното време един час преди или един час след 

определен точен час. (С тази задача се прави пропедевтика на понятието време като 

интервал.)

 Учениците познават часовника (в двете му разновидности) като уред за измерване 

на времето и отчитат времето от денонощието в часове. Могат да определят точ-

ния час с един час напред или с един час назад спрямо часа в даден момент. 

Урок № 16. Изваждане от 11
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 110 от учебника и на стр. 28 от учебна тетрадка № 2.

 Целта на урока е разкриване на алгоритъма за изваждане от 11 с преминаване. 

 Водеща идея при разкриване на алгоритъма е тази, че изваждане с преминаване на 

числото 10 може да стане на два етапа – изваждане за „достигане“ на числото 10 (изваж-

дане до 10) и изваждане за „слизане“ надолу от числото 10 (изваждане от 10). За целта 

отначало е необходимо числото, което е умалител, да се разложи на две (събираеми), 

които в случая играят ролята на умалители – „умалител“ до 10 и „умалител“ от 10.

 След съставяне на аритметичния модел на задача 1 от учебника се достига до не-

обходимост от извършване на изваждане от 11 на числото 3, т.е. действието изисква 

преминаване на десетицата. В случая „умалител“ до 10 е числото 1. То се осигурява, като 

се „вземе“ от „главния“ умалител – числото 3. Като се има предвид, че числото 3 е със-

тавено от числото 1 и числото 2, т.е. 3 = 1 + 2, и числото 1 „отива“ за изваждане от 

числото 11 до достигане на числото 10, т.е. 11 – 1 = 10, то за изваждане от 10 остава 

числото 2, т.е. 10 – 2 = 8. 

 С други думи, алгоритъмът за изваждане на числото 3 от числото 11 преминава 

през следните 3 етапа:

  11 – 3 = 11 – (1 + 2) = (11 – 1) – 2 = 10 – 2 = 8.

 Ако отделим последователно етапите, получаваме: 

 1) 3 = 1 + 2,  2) 11 – 1 = 10,   3) 10 – 2 = 8. 

 Задачите 2, 3, 4 упражняват алгоритъма, разкрит при решаване на задача 1. За по- 

голяма нагледност той е придружен с илюстрации на конкретни представители на чис-

лата. Задача 3 свързва изваждането с неговата проверка. Задача 5 илюстрира изваждане-

то върху числовата ос.

 Задачите от учебната тетрадка поддържат алгоритъма за изваждане от 11.

 Учениците извършват изваждане от 11 с преминаване на десетицата и назовават 

компонентите на това действие. Свързват проверката на изваждането със събиране. 
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Урок № 17. Изваждане от 11. Упражнение
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 111 от учебника и на стр. 28 от учебна тетрадка № 2.

 Целта на урока е усвояване на алгоритъма за изваждане от 11 с преминаване.

 Задача 1 от учебника упражнява алгоритъма за изваждане от 11 с умалители 3, 6, 

7, 8. Посредством числов израз на две последователни изваждания задача 2 представя  

обобщено алгоритъма за изваждане от 11. Задача 4 представя таблично изваждането от 

11 (с неизвестна разлика). Задача 5 е решена, за да се покаже начинът на оформление на 

решението.

 Задачите от учебната тетрадка спомагат за усвояване на алгоритъма за изважда-

не от 11.

 Учениците могат да извършват изваждане от 11 с преминаване на десетицата. 

Назовават и използват компонентите на това действие. Свързват проверката на из-

важдането със събиране. Решават текстови задачи по темата на урока. 

Урок № 18. Изваждане от 12
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 112 от учебника и на стр. 29 от учебна тетрадка № 2.

 Целта на урока е разкриване на алгоритъма за изваждане от 12 с преминаване. 

 Водещата идея при разкриване на алгоритъма е тази, че изваждане с преминаване 

на числото 10 може да се стане на два етапа – изваждане за „достигане“ на числото 10 

(изваждане до 10) и изваждане за „слизане“ надолу от числото 10 (изваждане от 10). За цел-

та отначало е необходимо числото, което е умалител, да се разложи на две (събираеми), 

които в случая играят ролята на умалители – „умалител“ до 10 и „умалител“ от 10.

 След съставяне на аритметичния модел на задача 1 от учебника се достига до не-

обходимост от извършване на изваждане от 12 на числото 5, т.е. действието изисква 

преминаване на десетицата. В случая „умалител“ до 10 е числото 2. То се осигурява, като 

се „вземе“ от „главния“ умалител – числото 5. Като се има предвид, че числото 5 е със-

тавено от числото 2 и числото 3, т.е. 5 = 2 + 3, и числото 2 „отива“ за изваждане от 

числото 12 до достигане на числото 10 т.е. 12 – 2 = 10, то за изваждане от 10 остава 

числото 3, т.е. 10 – 3 = 7. 

 С други думи, алгоритъмът за изваждане на числото 5 от числото 12 преминава 

през следните 3 етапи:

  12 – 5 = 12 – (2 + 3) = (12 – 2) – 3 = 10 – 3 = 7.

 Ако отделим последователно етапите на действието, получаваме: 

 1) 5 = 2 + 3,  2) 12 – 2 = 10,   3) 10 – 3 = 7. 

 Задачите 2, 3, 4 упражняват алгоритъма, разкрит при решаване на задача 1. За по- 

голяма нагледност алгоритъмът е придружен с илюстрации на конкретни представите-

ли на числата. Задача 3 свързва изваждането с неговата проверка. Задача 5 илюстрира 

това действие върху числовата ос. Задача 4 представя алгоритъма за изваждане от 12 в 

обобщен вид.

 Задачите от учебната тетрадка спомагат за усвояване на алгоритъма за изважда-

не от 12.

 Учениците извършват изваждане от 12 с преминаване на десетицата и назовават 

компонентите на това действие. Свързват проверката на изваждането със събиране. 

Урок № 19. Изваждане от 13
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 113 от учебника и на стр. 29 от учебна тетрадка № 2.
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 Целта на урока е разкриване на алгоритъма за изваждане от 13 с преминаване. 

 Водещата идея при разкриване на алгоритъма е тази, че изваждане с преминаване 

на числото 10 може да се стане на два етапа – изваждане за „достигане“ на числото 10 

(изваждане до 10) и изваждане за „слизане“ надолу от числото 10 (изваждане от 10). За цел-

та отначало е необходимо числото, което е умалител, да се разложи на две (събираеми), 

които в случая играят ролята на умалители – „умалител“ до 10 и „умалител“ от 10.

 След съставяне на аритметичния модел на задача 1 от учебника се достига до не-

обходимост от извършване на изваждане от 13 на числото 7, т.е. действието изисква 

преминаване на десетицата. В случая „умалител“ до 10 е числото 3. То се осигурява, като 

се „вземе“ от „главния“ умалител – числото 7. Като се има предвид, че числото 7 е със-

тавено от числото 3 и числото 4, т.е. 7 = 3 + 4, и числото 3 „отива“ за изваждане от 

числото 13 за достигане на числото 10, т.е. 13 – 3 = 10, то за изваждане от 10 остава 

числото 4, т.е. 10 – 4 = 6. 

 С други думи, алгоритъмът за изваждане на числото 7 от числото 13 преминава 

през следните 3 етапа:

  13 – 7 = 13 – (3 + 4) = (13 – 3) – 4 = 10 – 4 = 6.

 Ако отделим последователно етапите на действието, получаваме: 

 1) 7 = 3 + 4,  2) 13 – 3 = 10,   3) 10 – 4 = 6. 

 Задачите 2, 3, 4 упражняват алгоритъма, разкрит при решаване на задача 1. За по- 

голяма нагледност алгоритъмът е придружен с илюстрации на конкретни представите-

ли на числата. Решението на текстовата задача 4 изисква съставяне на модела и извърш-

ване на действието. Задача 5 представя таблично изваждането от 13, придружено със 

съответната терминология за компонентите на действието.

  Задачите от учебната тетрадка спомагат за усвояване на алгоритъма за изважда-

не от 13. Задача 5 е занимателна, която свързва преместването на клечки с образуване 

на геометрични фигури (квадрати).

  Учениците извършват изваждане от 13 с преминаване на десетицата и назовават 

компонентите на това действие. Свързват проверката на изваждането със събиране. 

Урок № 20. Изваждане от 12 и 13. Упражнение
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на страница 114 от учебника и на страници 29 и 30 от учебна те-

традка № 2.

 Целта на урока е усвояване на алгоритъма за изваждане от 12 и 13 с преминаване.

 Задача 1 от учебника разкрива и упражнява алгоритъма за изваждане от 12 и 13 с 

умалители числата 6 и 4. Задача 2 предполага извършване на алгоритъма в умствен план, 

без междинни записвания. Задача 3 упражнява алгоритъма, като акцентира на етапа на 

двете последователни изваждания. Задача 4 свързва релацията „по-малко“ с действието 

изваждане. Задача 5 упражнява елементи от алгоритъма за изваждане.

 Задачите от учебната тетрадка поддържат алгоритъма за изваждане от 11, 12 и 

13. Задача 4 изразява връзката на действията събиране и изваждане. Текстовата задача 

5 свързва релацията „по-малко“ с действието изваждане. Задача 6 е свързана с фигурите 

пентамино и има занимателен характер.

 Учениците могат да извършват изваждане от 11, 12 и 13 с преминаване на десети-

цата. Назовават и използват компонентите на това действие. Свързват проверката на 

изваждането със събиране. Описват с математически модел картинно зададени практи-

чески ситуации и решават текстови задачи. 
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Урок № 21. Изваждане от двуцифрено число – втори начин
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 115 от учебника. 

 Целта на урока е разкриване на втори (практичен) начин за изваждане от двуцифре-

но число с преминаване. (Този начин е провокиран от практически ситуации, възникващи 

при покупко-продажба, когато сметката е по-малка от 10 лв., а при заплащане купувачът 

дава банкнота от 10 лв. и получава ресто. Рестото се получава, като от 10 се извади 

стойността на покупката. С други думи, парите, с които купувачът разполага след по-

купката, се получават, като от тези, които е имал в началото, се извадят 10 лв. и след 

това към разликата се прибави рестото.)

  Водещата идея при разкриване на алгоритъма е тази, че изваждане с преминаване 

на числото 10 може да се извърши на два етапа – изваждане на умалителя от десетица-

та на умаляемото и събиране на получената разлика с единиците на умаляемото. С други 

думи, за да извадим от едно двуцифрено число, може най-напред умаляемото да разложим 

на десетица и единици, след това от десетицата да извадим умалителя и накрая към по-

лучената разлика да прибавим единиците на умаляемото. По този начин ние изваждаме 

само от числото 10 и след това събираме числа, чийто сбор е по-малък от 10.

 След съставяне на аритметичния модел на практическата (от покупко-продажба) 

задача 1 от учебника се достига до необходимост от извършване на изваждане от 11 на 

числото 7, т.е. действието изисква преминаване на десетицата. За да се приложи горе-

посоченият начин, в случая е необходимо числото 11 да се разложи на десетица и едини-

ци, т.е. 11 = 10 + 1; от числото 10 да се извади умалителят 7, т.е. 10 – 7 = 3; получената 

разлика (числото 3) да се събере с единиците (1) на умаляемото, т.е 3 + 1 = 4. 

 С други думи, алгоритъмът за изваждане на числото 7 от числото 11 преминава 

през следните 3 етапа:

 11 – 7 = (10 + 1) – 7 = (10 – 7) + 1 = 3 + 1 = 4 или 

 11 – 7 = (1 + 10) – 7 = 1 + (10 - 7) = 1 + 3 = 4. 

 Ако отделим последователно етапите, получаваме: 

 1) 11 = 10 + 1,  2) 10 – 7 = 3,   3) 3 + 1 = 4. 

 Задача 2 упражнява алгоритъма, разкрит при решаване на задача 1. За по-голяма 

нагледност алгоритъмът е придружен с илюстрации на конкретни представители на 

числата. Задача 3 представя в таблична форма изваждането от 11, 12, 13. Задача 4 е 

свързана с числова пирамида.

  Учениците извършват по двата начина изваждане от 11, 12, 13 с преминаване на 

десетицата и назовават компонентите на това действие. Свързват проверката на из-

важдането със събиране. 

Урок № 22. Изваждане от 14
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 116 от учебника и на стр. 31 от учебна тетрадка № 2.

 Целта на урока е разкриване и на двата начина за изваждане от числото 14 с преми-

наване. 

 След съставяне на аритметичния модел на практическата (от покупко-продажба) 

задача 1 от учебника се достига до необходимост от извършване на изваждане от 14 

на числото 6, т.е. действието изисква преминаване на десетицата. При решението на 

задачата са показани и двата начина за изваждане. Задача 2 е решена и по двата начина. 

При задача 3 се упражнява само вторият начин за изваждане. Задача 4 свързва релацията 

„по-малко“ с действието изваждане. 
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 Задачите от учебната тетрадка упражняват и двата начина за изваждане от чис-

лото 14.

  Учениците извършват по двата начина изваждане от 11, 12, 13, 14 с преминаване 

на десетицата и назовават компонентите на това действие. Свързват проверката на 

изваждането със събиране. Свързват релацията „по-малко“ с действието изваждане.

Урок № 23. Изваждане от 15
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 117 от учебника и на стр. 32 от учебна тетрадка № 2.

 Целта на урока е посочване на двата начина за изваждане от числото 15 с премина-

ване. 

 Задачите 1, 2 от учебника разкриват и представят и двата начина за изваждане 

от числото 15. Задача 3 упражнява изваждането от 15 и свързва действието с неговата 

проверка. Задача 4 представя изваждането от 15 в таблична форма. 

 Задачите в учебната тетрадка са подобни на тези от учебника и изпълняват същи-

те функции.

  Учениците извършват по двата начина изваждане от 15 с преминаване на десети-

цата и назовават компонентите на това действие. Свързват проверката на изважда-

нето със събиране. Свързват релацията „по-малко“ с действието изваждане. Разбират 

структурата на текстовата задача. Решават текстови задачи. 

Урок № 24. Изваждане от двуцифрено число
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 118 от учебника и на стр. 33 от учебна тетрадка № 2.

 Целта на урока е паралелно представяне и сравняване на двата начина за изваждане 

(В урока неявно се подчертава, че вторият начин е за предпочитане при решаване на 

практически задачи от покупко-продажба). 

 Задача 1 от учебника представя (и упражнява) и двата начина за изваждане на чис-

лото 8 от числото 16. Задача 2 представя (и упражнява) втория начин за изваждане на 

числото 9 от числото 17 (чрез решението на практическа задача при покупка). Задача 3 

навежда към прилагане на втория начин за изваждане. Задача 4 отразява „взаимнозаменяе-

мостта“ на умалителя и разликата и свързва действието изваждане с неговата проверка. 

 Задачите в учебната тетрадка са подобни на тези от учебника и изпълняват същи-

те функции.

  Учениците извършват по двата начина изваждане от двуцифрено число с премина-

ване на десетицата и назовават компонентите на това действие. Свързват проверка-

та на изваждането със събиране. Свързват релацията „по-малко“ с действието изважда-

не. Разбират структурата на текстовата задача. Решават текстови задачи от покуп-

ко-продажба. 

Урок № 25. Упражнение
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 119 от учебника и на стр. 33 от учебна тетрадка № 2.

 Целта на урока е упражнение и усвояване на двата начина за изваждане от двуциф-

рено число. 

 Задачите 1 и 3 от учебника упражняват изваждане от двуцифрено число (от 11 до 

19) в умствен план – в решенията не са оставени места за „междинни изчисления“. Фор-

мата на задача 2 навежда към първия начин за извършване на изваждането. Задачи 4 и 5 

свързва релацията „по-малко“ с това действие. 
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 Задачите в учебната тетрадка са подобни на тези от учебника и изпълняват същи-

те функции.

  Учениците извършват по двата начина изваждане от двуцифрено число с премина-

ване на десетицата и назовават компонентите на това действие. Свързват проверка-

та на изваждането със събиране. Свързват релацията „по-малко“ с действието изважда-

не. Разбират структурата на текстовата задача. Решават текстови задачи от покуп-

ко-продажба. 

Урок № 26. Съставяне на текстови задачи
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 120 от учебника и на стр. 34 от учебна тетрадка № 2.

 Целта на урока е изграждане на начални умения за съставяне (и решаване) на арит-

метични текстови задачи с едно действие – събиране или изваждане. 

 В учебника са представени два варианта – съставяне на текстова задача чрез по-

ставяне на въпрос към дадена ситуация, описана текстово или картинно, и съставяне на 

текстова задача по даден аритметичен модел. 

 Чрез илюстрация задача 1 от учебника представя ситуация, която е свързана с две 

групи еднородни обекти. Броят на обектите в едната група е известен (13) и броят на 

обектите в другата група е известен (6). Възможни (елементарни) варианти за съставя-

не на адитивна текстова задача по дадената илюстрация са посочени в учебника, като 

са зададени въпроси от вида: „Колко са всичките обекти? С колко обектите от едната 

група са повече от тези от другата? С колко обектите от втората група са по-малко 

от тези от първата?“ Задача 2 представя практическа ситуация при покупка на детски 

играчки, за които са известни цените на всяка от тях. Като се поставят въпроси, свър-

зани със сумите, които трябва да се заплатят или сравнят в различни конкретни случаи 

на покупки, възникват и конкретни задачи. Задача 3 е пример за съставяне на задача по 

даден аритметичен модел (израз).

 Учебната тетрадка разкрива богати възможности за съставяне (и решаване) на 

задачи чрез поставяне на въпроси към практически ситуации при покупки.

 Учениците съставят (и решават) текстови задачи (с едно действие – събиране или 

изваждане), които са модели на картинно представени ситуации. Съставят (и решават) 

текстови задачи по дадени готови математически модели (изрази). 

Урок № 27. Обобщителен урок № 1
(Обобщение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 121 от учебника и на стр. 35 от учебна тетрадка № 2.

 Целта на урока е обобщаване на знанията за събиране и изваждане с преминаване, 

изграждане на умения за прилагане на алгоритмите в умствен план (без междинни запис-

вания), намиране на неизвестен компонент на действието, познаване и използване на 

математическа терминология, свързана с двете действия, развитие на комбинаторно и 

логическо мислене. 

 С първите две задачи от учебника се упражнява намиране на неизвестно събираемо 

при хоризонтален запис на действието (задача 1) и при табличен запис на действието 

със съответните математически термини (задача 2). Задача 3 упражнява намиране на 

неизвестно умаляемо или неизвестен умалител при табличен запис, придружен от съот-

ветните математически термини. В задачи 4 и 5 се използва занимателният „Магически 

квадрат от трети ред“ и по този начин се упражнява събиране на три събираеми.

 Задача 1 от учебната тетрадка упражнява съставяне и решаване на текстова зада-

ча (от покупки) по картинка. Задача 2 упражнява намиране на третото събираемо (при 
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сбор 18 и при сбор 16). Задача 4 упражнява релацията събиране–изваждане (при сбор 13, 15, 

17).

 Учениците решават задачи от събиране и изваждане с преминаване (без междинни 

записвания), намират неизвестно събираемо, неизвестно умаляемо и неизвестен умали-

тел, разбират връзката събиране–изваждане, намират сбора на три събираеми и тре-

тото събираемо при даден сбор, използват правилно математематическите термини 

събираемо, сбор, умаляемо, умалител, разлика. 

Урок № 28. Обобщителен урок № 2
(Обобщение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 122 от учебника и на стр. 35 от учебна тетрадка № 2.

 Целта на урока е обобщаване на знанията за събиране и изваждане с преминаване, 

изграждане на умения за прилагане на алгоритмите в умствен план (без междинни запис-

вания), събиране на три събираеми, интерпретация на действията събиране и изваждане 

върху числовата ос, решаване на текстови задачи, съставяне на текстови задачи по за-

даден математически модел. 

 Задача 1 от учебника упражнява събиране на три числа, които са подбрани така, 

че актуализират действието събиране с преминаване и показват възможност за рацио-

нално смятане в случай, че събираемите са записани в друг ред. Задача 2 актуализира 

алгоритъма за събиране с преминаване и свързва неговите стъпки с „преместване“ върху 

числовата ос. Задача 3 актуализира алгоритъма за изваждане (първи начин) с преминава-

не и свързва неговите стъпки с „преместване“ върху числовата ос. Следващата задача 3 

е свързана с проверка на „магически квадрат от трети ред“. Със задача 4 се упражнява 

връзката между релацията „по-малко“ и действието изваждане. Задачи 5 и 6 са текстови 

задачи от покупки, с които се упражнява връзката между релациите за наредба и арит-

метичните действия събиране и изваждане. Задачите 7 и 8 упражняват съставяне на 

текстова задача по даден математически модел от събиране или от изваждане.

 Учениците решават задачи от събиране и изваждане с преминаване (със и без меж-

динни записвания), намират сбора на три събираеми, интерпретират релацията „по-го-

лямо“ с действието събиране и релацията „по-малко“ с действието изваждане, решават 

елементарни текстови задачи от събиране и изваждане, съставят текстови задачи по 

зададен модел. 

Урок № 29. Обобщителен урок № 3
(Обобщение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 123 от учебника и на стр. 36 от учебна тетрадка № 2.

 Целта на урока е обобщаване на знанията за събиране и изваждане с преминаване, 

изграждане на умения за прилагане на алгоритмите в умствен план (без междинни запис-

вания), събиране на три събираеми, интерпретация на действията събиране и изваждане 

върху числовата ос, решаване на текстови задачи, съставяне на текстови задачи по за-

даден математически модел. 

 Задача 1 от учебника упражнява групата на адитивните действия при равни съби-

раеми (6 + 6, 7 + 7, 8 + 8, 9 + 9), при които се налага преминаване на десетицата. Чрез 

различните варианти на задачата се упражнява и намиране на неизвестно събираемо, 

неизвестен умалител, неизвестно умаляемо. Чрез задача 2 се обръща внимание на про-

верката при изваждане. Задачи 3, 4, 5 упражняват действията събиране и изваждане в 

занимателна форма. Задача 6 е за съставяне по илюстрация.
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 Задачите от учебната тетрадка продължават идеята на тези от учебника в за-

нимателна форма – магически квадрати (задача 2), числови стени (задача 3), блок-схеми 

(задача 4), откриване на индуктивна закономерност (задача 5). 

 Учениците решават задачи от събиране и изваждане с преминаване (със и без меж-

динни записвания), намират сбора на три събираеми, интерпретират релацията „по-го-

лямо“ с действието събиране и релацията „по-малко“ с действието изваждане, решават 

елементарни текстови задачи от събиране и изваждане, съставят текстови задачи с 

едно действие по зададен модел, проявяват находчивост и съобразителност при реша-

ване на занимателни задачи. 

Урок № 30. Обобщителен урок № 4
(Обобщение, текущо комбинирано (устно и писмено) оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 124 от учебника и на стр. 37 от учебна тетрадка № 2.

 Целта на урока е диагностика на знанията и уменията за пресмятане при събиране 

и изваждане на числата до 20, диагностика на уменията за правилна интерпретация на 

аритметичните адитивни релации с аритметични адитивини действия, диагностика 

на познаването на математическата терминология, диагностика на уменията за реша-

ване на текстови задачи с едно действие от събиране и изваждане и диагностика на 

уменията за решаване на задачи от логически и комбинаторен характер. 

 В учебника е разработен тест (в два варианта за диагностика на две групи едновре-

менно) от по 10 задачи. Всяка от задачите е с избираем отговор от три възможни, един 

от които е верен.

 В учебната тетрадка е разработен един тест от 10 задачи, които са идейно про-

дължение на тези от тестовете в учебника с тази разлика, че за всяка от задачите са 

посочени точките, които носи при правилно решение. Общият брой точки е 20. (Забе-

лежка: Задача 10 от теста проверява умението да се извършват последователно повече 

от едно действие, но това е направено чрез използване на „верижка“, в която има място 

за междинните резултати.) 

 Към урока е приложена следната примерна скала за оценяване:

Брой точки 18 – 20 15 – 17 10 – 14 5 – 9 0 – 4

Оценка Отличен
Много 

добра
Добра Средна Слаба

ТЕМА 6. ЧИСЛАТА 10, 20, 30, ..., 100. СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ С ТЯХ 

(Урок № 1 ÷ Урок № 11)

Урок № 1. Числата 10, 20, 30, ..., 100
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 126 и 127 от учебника и на стр. 38 от учебна тетрадка 

№ 2.

 На страница 126 в началото на базата на илюстрации на конкретни представители 

(монети от 1 стотинка) е представено числото 10 (1 десетица, съставена от 10 еди-

ници). След това отново на базата на конкретни представени монети от 10 стотинки 

последователно са представени числото 10 (1 десетица) – 1 монета от 10 стотинки, 

числото 20 (2 десетици) – 2 монети от 10 стотинки, числото 30 (3 десетици) – 3 мо-

нети от 10 стотинки), ..., числото 100 (10 десетици) – 10 монети от 10 стотинки. На 
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трета позиция са поместени представители на числото 100 в три разновидности – ква-

дратна таблица (10 x 10), съставена от 100 клетки (точки), квадратна таблица (10 x 10), 

съставена от 10 реда (редове), квадратна таблица (10 x 10), съставена от 10 стълба. На 

последно място на страницата е поместен текст, свързан със записване и именуване на 

цифрите на числото 100.

 На стр. 127 от учебника са поместени задачите към урока. Задача 2 представя чис-

лата 10, 20, 30, ..., 100 чрез стълбове от по десет квадратчета, както и техния запис и 

места върху числовата ос. Задача 3 упражнява релацията „десетици – единици“, а задача 

4 – числово моделиране на количества от 3 десетици, 4 десетици, ...., 10 десетици. Зада-

чи 5 и 6 упражняват наредбата на десетиците, както и на числата, съответстващи на 

тях. Задача 7 е свързана със запис на парични суми от по 10 стотинки.

 Задачите в учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника, пред-

ставени в по-различна форма. Задача 5 от тетрадката е свързана със запис на парични 

суми от по 10 лева.

  Учениците познават числата 10, 20, 30, ..., 100 и техните означения с цифри, имат 

представа за тяхното количествено значение, сравняват тези числа, познават десети-

цата като бройна единица, броят по десетици.

Урок № 2. Събиране на числата 10, 20, 30, ...., 100
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 128 от учебника и на стр. 39 от учебна тетрадка № 2.

 Чрез задачите от учебника на базата на аналогията на числата 1, 2, 3, ..., 10 и числа-

та 10, 20, 30, ..., 100 се разкрива съставът на последните (задачи 1 и 2) и на тази основа 

се въвежда събиране, като се използва аналогията „1 дес. – 10, 2 дес. – 20, 3 дес. – 30, .., 

10 дес. – 100“ (задачи 3 и 4). Задача 5 представя действието събиране в занимателна 

форма (числова стена). Задача 6 представя във „верижна“ форма последователните (във 

възходящ ред) „десетици“, получавани чрез събиране с постоянно събираемо 10. 

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника. Чрез 

първите три задачи се актуализира действието събиране на десетици и се свързва със 

събиране на числата, чрез които десетиците са представени. В задача 4 се упражнява и 

събиране на три числа от вида 50 + 20 + 10. Задача 5 представя таблици на събирането 

на числата 10, 20, 30,..., 100. В таблиците се упражнява намирането на неизвестен сбор, 

неизвестно първо събираемо и неизвестно второ събираемо. Задача 6 е занимателна за 

откриване на две събираеми по даден сбор.

 Учениците разбират десетичния състав на числата 10, 20, 30,..., 100 и извършват 

действието събиране на основата на аналогията на събирането на числата до 10. Допъл-

ват аритметичните модели на събиране и записват съответните числа в оставените 

за целта места. Решават задачи, изискващи логическо и комбинаторно мислене.

Урок № 3. Изваждане на числата 10, 20, 30, ...., 100
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 129 от учебника и на стр. 40 от учебна тетрадка № 2.

 Чрез задачите от учебника на базата на аналогията „1 дес. – 10, 2 дес. – 20, 3 дес. – 

30, .., 10 дес. – 100“ (задачи 1 и 2) се въвежда изваждане на последните. Задача 3 упражнява 

намирането на неизвестна разлика, а задача 4 – намирането на неизвестен умалител и 

неизвестно умаляемо. Задача 5 представя таблично изваждането на числата 10, 20, 30,..., 

100 и актуализира съответната терминология (умаляемо, умалител, разлика). Задача 6 
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свързва действието изваждане с действието събиране чрез проверка на изваждането. 

Задача 7 представя във „верижна“ форма последователните (в низходящ ред) „десети-

ци“, получавани чрез изваждане с постоянен умалител 10. 

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника. Чрез 

първите три задачи се актуализира действието изваждане на десетици и се свързва с 

изваждане на числата, чрез които десетиците са представени. Задача 4 е текстова, 

чийто математически модел е действие изваждане. Задача 5 е текстова за намиране на 

неизвестно умаляемо. Задача 6 представя последователно извършване на действията съ-

биране и изваждане на няколко числа във вид на „верижка“. Задача 7 упражнява откриване 

на закономерност, свързана с десетици и единици при образуване на редица от числа.

 Учениците разбират десетичния състав на числата 10, 20, 30,..., 100 и извършват 

действието изваждане на основата на аналогията на изваждането на числата до 10. 

Извършват проверка на това действие със събиране и разбират връзката между двете 

действия при числата 10, 20, 30,..., 100. Решават задачи, изискващи логическо и комбина-

торно мислене.

Урок № 4. Български пари – продължение
(Нови знания, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 130 от учебника и на стр. 41 от учебна тетрадка № 2.

 Целта на урока е запознаване с неизучените до този момент български монети (от 

20 ст. и 50 ст.) и банкноти (от 20 лв., 50 лв. и 100 лв.).

  Чрез задача 1 от учебника е показано представянето на 1 лв. чрез 5 монети от 

20 ст. или чрез 2 монети от 50 ст., както и на 100 лв. чрез 5 банкноти от 20 лв. или чрез 2 

банкноти от 50 лв. Задачи 2 и 3 посочват аритметичния модел на действията при съби-

ране и изваждане на пари в писмен (задача 2) и умствен (задача 3) план. Задача 4 предста-

вя начините, по които може да се плати сума от 20 лв., ако разполагаме с достатъчно 

банкноти от 5 лв. и от 10 лв.

 Чрез задачите от учебната тетрадка се надграждат знанията, получени от задачи-

те от учебника, като се подчертава тяхната практическа насоченост – раздробяване 

на монета от 1 лв. (задача 1), сравняване на суми (задача 2), намиране на общата сума 

(задача 3), съставяне на практическа задача по даден математически модел (задача 5)

 Учениците разпознават българските пари и решават задачи, свързани със събиране 

и изваждане на стотинки (10 ст., 20 ст., 50 ст.) и левове (10 лв., 20 лв., 50 лв., 100 лв.). Ре-

шават и задачи от комбинаторен характер, свързани с българските пари.

Урок № 5. Упражнение 
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 131 от учебника и на стр. 42 от учебна тетрадка № 2.

 Целта на урока е затвърждаване на знанията и формиране на умения за събиране 

и изваждане на български монети (10 ст., 20 ст., 50 ст.) и левове (10 лв., 20 лв., 50 лв., 

100 лв.).

 Замисълът на урока в учебника е реализиран чрез практически задачи, свързани с 

пари в аритметична (задача 1) и текстова (задачи 2, 3, 4, 5, 6, 7) форма.

 Задачите в учебната тетрадка продължават идеята на тези от учебника.

 Учениците разпознават българските пари и решават задачи, свързани със събиране 

и изваждане на стотинки (10 ст., 20 ст., 50 ст.) и левове (10 лв., 20 лв., 50 лв., 100 лв.). 

Решават и задачи от комбинаторен характер, както и текстови задачи, свързани с бъл-

гарски пари.
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Урок № 6. В магазина 
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е изложен на стр. 132 от учебника и на стр. 42 от учебна тетрадка № 2.

 Целта на урока е затвърждаване на знанията и формиране на умения за събиране и 

изваждане на български монети (10 ст., 20 ст., 50 ст.) и левове (10 лв., 20 лв., 50 лв., 100 лв.) 

и тяхната практическа употреба при пазаруване.

 Задачите в учебната тетрадка са свързани с пазаруване и продължават идеята на 

тези от учебника.

 Учениците разпознават българските пари и решават задачи, свързани със събиране 

и изваждане на стотинки (10 ст., 20 ст., 50 ст.) и левове (10 лв., 20 лв., 50 лв., 100 лв.). 

Решават и задачи от комбинаторен характер, както и текстови задачи, свързани с бъл-

гарски пари. Могат да решават текстови задачи, отнасящи се до покупко-продажба на 

стоки.

Урок № 7. Текстови задачи
(Упражнение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 133 от учебника и на стр. 43 от учебна тетрадка № 2.

Чрез текстовите задачи от 1 до 5 в учебника се упражняват знанията за структура и ре-

шение на адитивни текстови задачи, алгоритмите за събиране и изваждане на числата до 

20 и действията събиране и изваждане с изучени мерни единици. С решаването на задача 

3 се упражнява релацията „с … по-голямо“. Задачи 4 и 5 са с аритметичен модел разлика на 

две числа и създават предпоставки за моделиране чрез допълване и решаване на обратна 

задача от събиране.

  Задачите от учебната тетрадка идейно продължават целите в учебника: усвояване 
на алгоритмите за събиране и изваждане на двуцифрени числа; разбиране структурата и 

решаването на адитивни елементарни текстови задачи, които се решават с действие 

събиране и изваждане; съставяне на верни неравенства с парични единици (задача 7); ре-

шаване на текстови задачи, съставени от авторите по известно условие (задача 1). С 

решаването на задачи 2 и 3 се упражняват релациите „с … по-голямо“ и „с … по-малко“.

 Учениците описват с математически модел практически ситуации, дадени в тек-

стови задачи. Аритметичният модел е сбор или разлика на изучени мерни единици.

Урок № 8. Годишен преговор № 1
(Обобщение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 134 от учебника и на стр. 44 от учебна тетрадка № 2.

 Чрез задачите в учебника се упражняват и обобщават знанията на учениците за 

числата от 1 до 20, 30, …, 100, действията събиране и изваждане на числата до 20 (съби-

ране на три числа и изваждане на три числа в задача 2), съставяне на верни числови равен-

ства в задача 3. Чрез решаването на задачи 4 и 5 се упражняват и обобщават знанията 

за компонентите при действията събиране и изваждане. Със задачи 6 и 7 се обобщават 

знанията за решаване на текстови задачи, съдържащи релациите „с … по-голямо“ и „с … 

по-малко“.

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника и из-

искват обобщение на знанията за: запис на число по дадени условия; попълване на таблици 

с използване компонентите на събиране и изваждане; обобщаване на знанията за съставя-

не на числови редици с използване на релациите „с … по-голямо“ и „с … по-малко“.

 Учениците обобщават знанията си за действията събиране и изваждане на числата 

до 20, събиране и изваждане до 100 само в изучените случаи, решават задачи с използване 
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на компонентите при действията събиране и изваждане, както и адитивни текстови 

задачи, съдържащи релации.

Урок № 9. Годишен преговор № 2
(Обобщение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 135 от учебника и на стр. 45 от учебна тетрадка № 2.

 Чрез задачите в учебника се упражняват и обобщават знанията на учениците за 

действията събиране и изваждане на числата до 20, за компонентите при тези действия 

и връзките между тях. Чрез решаването на задачи 4, 5 и 6 се упражняват и обобщават 

знанията за решаване на текстови задачи, съдържащи релациите „с … по-голямо“ и „с … 

по-малко“.

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника и из-

искват обобщение на знанията за: компонентите на действията събиране и изваждане и 

връзката между тях; обобщаване на знанията за съставяне на числова редица с открива-

не на зависимости между членовете є.

 Учениците обобщават знанията си за действията събиране и изваждане на изуче-

ните числа, решават текстови задачи с аритметичен модел сбор или разлика на числа, 

използват изучените мерни единици. 

Урок № 10. Годишен преговор № 3
(Обобщение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 136 от учебника и на стр. 46 от учебна тетрадка № 2.

 Чрез задачите в учебника се упражняват и обобщават знанията на учениците за 

действията събиране и изваждане на числата до 20, за компонентите при тези дейст-

вия, за връзките между тях. Чрез решаването на задача 5 се упражняват и обобщават 

знанията за решаване на задачи с комбинаторен характер.

 Задачите от учебната тетрадка са идейно продължение на тези от учебника и 

изискват обобщение на знанията за компонентите на действията събиране и изваждане 

и връзката между тях; обобщаване на знанията за решаване на задачи, в които присъст-

ват релациите „с … по-голямо“ и „с … по-малко“. Чрез решаването на задача 4 се обобща-

ват знанията за събиране и изваждане на числата до 20 и се формират умения за числово 

кодиране и декодиране. Задача 5 е за ученици с повишен интерес към математиката и 

изисква съставяне на числова редица с откриване на зависимости между членовете є.

 Учениците обобщават знанията си за действията събиране и изваждане на изуче-

ните числа, решават задачи с релациите „с … по-голямо“ и „с … по-малко“, използват 

изучените мерни единици, решават задачи, развиващи логическото и комбинаторното 

мислене.

Урок № 11. Годишен преговор № 4
(Обобщение, текущо формиращо оценяване)

 Урокът е разработен на стр. 137 от учебника и на стр. 47 от учебна тетрадка № 2.

 Чрез задачите в учебника се упражняват и обобщават знанията на учениците за 

действията събиране и изваждане на числата до 20, за компонентите при тези дейст-

вия, за връзките между тях. Чрез решаването на задача 2 се упражняват и обобщават 

знанията за решаване на задачи с комбинаторен характер. Чрез задача 3 се упражняват 

знанията за числово кодиране и декодиране.

 Задачите от учебната тетрадка са с аналогично съдържание и са идейно продъл-

жение на тези от учебника. Решаването им съдейства за обобщение на знанията за ком-
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понентите на действията събиране и изваждане и връзката между тях (задачи 1 и 3); 

обобщение на знанията за решаване на задачи за кодиране и декодиране на информация 

(задачи 2 и 5); решаване на задачи с комбинаторен характер. 

 Учениците обобщават знанията си за действията събиране и изваждане на изучени-

те числа, решават задачи, развиващи логическото и комбинаторното мислене. Използва 

се идеята за числово кодиране.

Урок Изходно ниво (Примерен тест 1 и Примерен тест 2)

(Диагностика на получените през учебната година знания по математика)

 Урокът е разработен на стр. 138 и 139 от учебника и на стр. 48 от учебна тетрадка 

№ 2.

 Чрез задачите в учебника се оценяват знанията на учениците за:

 • действията събиране и изваждане на числата до 20;

 • проверка на верността на числови равенства и неравенства;

 •  решаване на адитивни текстови задачи с аритметичен модел сбор или разлика 

на две числа;

 • релациите „с … по-голямо“ и „с … по-малко“;

 • изучените мерни единици;

 • за числово кодиране и декодиране.

 Задачите са с избираем отговор.

 Примерният тест в учебната тетрадка е с аналогично съдържание. Оценяват се 

знанията за: 

 •  действията събиране и изваждане с изучените числа до 100 и техните компонен-

ти;

 • проверка на верността на числови равенства и неравенства;

 •  решаване на адитивни текстови задачи с аритметичен модел сбор или разлика 

на две числа;

 • релациите „с … по-голямо“ и „с … по-малко“;

 • измерване и чертане на отсечка;

 • изучените мерни единици;

 • числово кодиране и декодиране.

 Задачите са с избираем отговор. 

 Предложена е скала за оценяване.

 Извършва се диагностика на изучените през учебната година аритметични и гео-

метрични знания.
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8. НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ И ПРЕПОРЪКИ

 В учебника се преговарят и използват някои подбрани понятия (прилагателни и на-

речия). Обръщаме внимание, че голяма част от тях имат относителен смисъл. Например 

думата “широко”. Една и съща дреха може да бъде широка за по-слаб човек и тясна за по-

едър. Една горска пътека може да бъде широка за велосипедист и тясна за камион. Други 

такива понятия са много, малко, голямо, високо, ниско.

 В учебника се преговарят и отново се разглеждат геометричните фигури триъ-

гълник, квадрат, правоъгълник и кръг. Обръщаме внимание, че геометрична крива линия, 

образувана от множеството от точките в дадена равнина, намиращи се на определено 

разстояние (радиус) от определена точка (център), се нарича окръжност. Окръжност-

та е затворена крива, а фигурата, съставена от точките във вътрешността є, т.е. 

точките на разстояние от центъра, по-малко (или по-малко и равно) от радиуса, се на-

рича кръг. Разглежданите геометрични фигури се срещат често като форми или част 

от формите на заобикалящите ни предмети и сравнително най-лесно (интуитивно) се 

възприемат, различават и запомнят.

 В учебника се преговарят и отново се въвеждат числата от 0 до 10, както и тези 

до 20 и числата 10, 20, 30,...,100. Обръщаме внимание, че числото е математическо поня-

тие, което се използва за означаване на количество обекти (предмети, хора, животни, 

растения, фигури, явления, действия и др.) или измерване на различни обекти, както и за 

смятане с тези обекти. То изразява и идеята за ред, когато се използва за поредно бро-

ене. В разговорния език (допуска се и в писмения) числата се обозначават със специални 

части на речта, наречени числителни имена (eдно, първо, две, второ и т.н.). Числата се 

записват посредством различни знаци, наричани цифри. Правилата, по които цифрите 

означават числа, се наричат бройна система. Ние използваме десетте арабски цифри 0, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (позиционната бройна система с основа 10).   

  Други по-широко известни цифри (римски) са латинските букви I, V, X и т.н. Обръ-

щаме внимание на често срещаната грешка да се объркват самите числа със знаците 

(цифрите), използвани за тяхното обозначаване. Тя се получава, защото най-малките чис-

ла  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (eдноцифрените) се отбелязват само с една цифра. Например 

6 означава и знака (цифрата) 6, и числото 6. Но 10 означава числото 10, записано посред-

ством знаците (цифрите) 1 и 0 съгласно правилата на избраната от нас бройна система. 

 С числата се броят предмети от женски, мъжки и среден род и е важно децата да 

преговарят правилния изговор на числото в различните родове.

9. НЯКОИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ

 Препоръчваме учениците да не се натоварват прекомерно с домашни работи. На-

шето разбиране е, че през почивните дни те трябва да разполагат с повече свободно 

време за почивка, общуване със семейството (излети, разходки, спорт, пътешествия, 

театър, кино, концерт, гостувания и пр.) и за размишление. Препоръчваме да не се анга-

жират прекомерно родителите със самия учебен процес. 

 Препоръчваме изключително деликатен и личностен подход при информирането на 

родителите и следващите педагози за индивидуалните постижения на детето (било то 

устно, чрез информация в дневника или в ученическо портфолио). Оценяването винаги 

съдържа субективен елемент. Всеки родител възприема различно неуспехи и проблеми, 

свързани с детето му.
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 В ежедневната работа и организация препоръчваме да не се говори пред учениците 

за различни нива на училищата и класовете в дадено училище (елитни, квартални и т.н.). 

В техните очи всички училища  и класове е добре да изглеждат равнопоставени и еднакви 

като статут. 

 Препоръчваме учениците да не стават свидетели на разговори или изявления, в кои-

то се коментира предимството или важността на даден учебен предмет спрямо друг. 

В техните очи учебните предмети е добре да изглеждат равнопоставени. 

 Препоръчваме учителите да не проявяват интерес и да не правят запитване за 

естеството на работата и заниманията на родителите. Социалният статут на всички 

деца в очите на учителите, а и на класа е добре да бъде равен (с изключение на тежки и 

фрапиращи социални и други ситуации). 

 Препоръчваме за учениците да не се говори като за „лоши” и „добри”, „умни“ или 

„глупави“ във връзка с постиженията им, способностите им или други признаци. 

 Препоръчваме по възможност пълна равнопоставеност на учениците с увреждания 

и тези от различни етноси с техните връстници. 

 Препоръчваме на учителите да не проявяват симпатия или антипатия към опреде-

лени ученици при никакви обстоятелства. 

 Унижаването на учениците би следвало на всяка цена да се избягва. 

 Препоръчваме в обучението да се съблюдават в известни граници доверие и добро-

волност. 

 Препоръчваме да се държи на присъствието на децата в клас. Пропуснат урок би 

следвало да бъде наваксан по преценка и във време, определено от учителя. 

 Препоръчваме на учителите да не се намесват във всеки междуличностен конфликт 

(освен при насилие и недопустима грубост), като налагат справедливост и наказания и 

обясняват на децата какво правят грешно и с какво са длъжни на другите наоколо. Деца-

та би трябвало да се подготвят за различни житейски ситуации и да получат възмож-

ност сами да отстояват себе си. 

 Препоръчваме да не се огласяват често конкретни „оценки“ (под каквато и да било 

форма) и да се ограничат „изпитванията“ пред всички в класа. В 1. клас на учениците се 

формира единствено обща годишна оценка с качествен показател, който може да бъде 

отличен, много добър, добър, среден, незадоволителен.

 За учениците на тази възраст все още е по-важно да се научат да харесват ученето, 

а не да учат на всяка цена. Незнанието на нещо конкретно не е задължително нещо лошо, 

което трябва да се порицава. По-важно е децата да не спират да опитват и да не започ-

нат да изпитват страх да не сбъркат, характерен за повечето възрастни. На тези, за 

които някои представи са по-трудни, могат да се задават по-леки въпроси и задачи, за да 

могат също да се почувстват успели при отговорите.

 В някои случаи учениците работят по-бързо и имат необходимост от допълнител-

ни занимания. Това трябва да се следи от учителя.
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10. ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС

№ Ме-
сец

Сед-
мица

Тема на урочна-
та единица

Вид  
урочна 
едини-

ца

Компетентности 
като очаквани ре-
зултати от обуче-

нието

Нови 
понятия

Контекст и дейнос-
ти за всяка урочна 

единица

Методи и 
форми на 
оценяване 
по теми и/
или раздели

Забележка

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

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 17 седмици . 4 часа седмично = 68 часа

ТЕМА 1. Естествените числа от 1 до 5 и нула. Събиране и изваждане на числата до 5 

1. IХ 1. Ориентиране в 

пространство-

то. Сравняване 

на обекти

упраж-

нение

Използва матема-

тически представи 

за пространствено 

ориентиране, за 

сравняване на коли-

чества.

Ориентиране в 

пространството и 

определяне на мес-

тоположението на 

предмети. Провер-

ка на представите 

на учениците за 

релациите: повече; 

по-малко; толкова, 

колкото.

Текущо 

устно 

изпитване

2. 1. Групиране на 

обекти. Подреж-

дане на обекти

упраж-

нение

Групира, сравнява и 

подрежда обекти по 

зададени признаци.

Откриване на при-

лики и разлики в 

множество обекти. 

Използване на илюс-

трации за подредба 

на обекти.

Текущо 

формиращо 

оценяване

3. 1. Входно ниво оценка Ориентира се в 

пространството, 

разполага правилно 

обекти в простран-

ството – над, пред, 

между, ляво, дясно.

Проверяват се въз-

можностите на 

учениците за ориен-

тиране в простран-

ството.

Диагностика 

на 

математи-

чески пред-

стави, 

формирани 

в подготви-

телна група
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4. 1. Геометрични фи-

гури

упраж-

нение 

Разпознава геомет-

ричните фигури 

триъгълник, квадрат 

и кръг. Открива 

предмети с триъгъл-

на, квадратна и кръг-

ла форма.

•	триъгъл-
ник

•	квадрат
•	кръг

Откриване, назова-

ване и оцветяване 

на фигурите три-

ъгълник, квадрат и 

кръг.

Текущо 

формиращо 

оценяване

5. IХ 2. Числото 1 нови 

знания

Познава количест-

веното значение на 

числото 1 и неговия 

запис с цифра.

•	число
•	цифра

Представяне на мно-

жествени модели на 

числото 1. Записване 

на числото с цифра.

Текущо 

формиращо 

оценяване

6. 2. Числото 2 нови 

знания

Познава количест-

веното значение  на 

числото 2 и неговия 

запис с цифра.

Представяне на мно-

жествени модели на 

числото 2. Записване 

на числото с цифра.

Текущо 

формиращо 

оценяване

7. 2. Числата 1 и 2. 

Сравняване

нови 

знания

Сравнява числата 1 

и 2. Записва знаците  

>, < ,=. 

•	сравня-
ване

Определяне броя на 

обекти в множества 

и сравняване на чис-

лата 1 и 2.

Текущо 

формиращо 

оценяване

8. 2. Числото 3 нови 

знания

Познава количест-

веното значение  на 

числото 3 и неговия 

запис с цифра. Брои в 

прав и обратен ред.

Представяне на мно-

жествени модели на 

числото 3. Записване 

на числото с цифра.

Текущо 

формиращо 

оценяване

9. Х 3. Числото 4 нови 

знания

Познава количест-

веното значение на 

числото 4 и неговия 

запис с цифра. Брои в 

прав, в обратен ред 

и поредно.

Представяне на мно-

жествени модели на  

числото 4. Записване 

на числото с цифра.

Текущо 

формиращо 

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

10. 3. Числото 5 нови 

знания

Познава количест-

веното значение  на 

числото 5 и неговия 

запис с цифра. Брои в 

прав, в обратен ред 

и поредно.

Представяне на мно-

жествени модели на 

числото 5. Записване 

на числото с цифра.

Текущо 

формиращо 

оценяване

11. 3. Числата от 1 до 

5. Упражнение

упраж-

нение

Познава количест-

веното значение  на 

числата от 1 до 5. 

Разбира състава на 

числата от 2 до 5.

Представяне на мно-

жествени модели на 

числата 1, 2, 3, 4, 5. 

Използване на илюс-

трации, разкриващи 

състава на числата 

2, 3, 4 и 5.

Текущо 

формиращо 

оценяване

12. 3. Числото 0. 

Сравняване с 0

нови 

знания

Познава количест-

веното значение  на 

числото 0 и неговия 

запис с цифра. Срав-

нява числата от 1 

до 5 с числото 0.

Представяне на мно-

жествени модели на 

числото 0. Записване 

на числото с цифра. 

Сравняване на числа-

та 1, 2, 3, 4, 5 с чис-

лото 0.

Текущо 

формиращо 

оценяване

13. Х 4. Събиране на чис-

лата 0, 1, 2, 3, 4 

и числото 1

нови 

знания

Разбира смисъла на 

действие събиране. 

Извършва събиране 

на  0, 1, 2, 3, 4 и чис-

лото 1.

•	събиране Представяне и илю-

стриране на прак-

тически ситуации, 

аритметичните 

модели на които 

са сбор на някое от 

числата от 0 до 5 

и числото 1. Разби-

ране на събирането 

като „преместване“ 

надясно по предвари-

телно зададена чис-

лова ос. 

Пресмятане на сбо-

рове със събираемо 

0.

Текущо 

формиращо 

оценяване
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14. 4. Събиране на чис-

лата 1, 2, 3, 4 и 

числото 2

нови 

знания

Разбира числата от 

2 до 5 като съста-

вени от  две числа, 

смисъла на действие 

събиране и извършва 

събиране на  0, 1, 2, 3 

и числото 2.

Илюстриране съста-

ва на числата от 3 

до 5 като първоосно-

ва на събирането.

Откриване на за-

кономерности при 

ритмично редуване 

на обекти. Далечна 

пропедевтика на 

разместителното 

свойство на събира-

нето.

Текущо 

формиращо 

оценяване

15. 4. Събиране. Упраж-

нение 1

упраж-

нение

Разбира числата от 

2 до 5 като съста-

вени от  две числа, 

смисъла на действие 

събиране. Използва 

знака „+“ за събиране 

и извършва събира-

нето.  

Представяне подред-

бата на числата до 

5 и взаимовръзката 

между тях. Илю-

стриране състава 

на числата от 2 до 5 

като първооснова на 

събирането.

Събиране на числа, 

представени и в 

таблици.  

Текущо 

комбинира-

но (устно 

и писмено) 

изпитване

16. 4. Събиране. Упраж-

нение 2

упраж-

нение

Разбира числата от 

3 до 5 като съста-

вени от три числа и 

смисъла на действие 

събиране. Използва 

действие събиране.  

Илюстриране съста-

ва на числата от 1 

до 5 като първоосно-

ва на събирането.

Пропедевтика на 

сбор на три числа.  

Откриване на

 неизвестно събира-

емо.

Текущо 

формиращо 

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

17. Х 5. Изваждане на 

числото 1

нови 

знания

Моделира практиче-

ската дейност „от-

немане“ с действие 

изваждане. Разбира 

смисъла на изважда-

нето.

•	изважда-
не

Илюстриране на 

действието изваж-

дане с практическа-

та дейност „от-

немане“. Разбиране 

изваждането като 

„преместване“ наля-

во по предварител-

но зададена числова 

ос.  Използване на 

графични модели за 

представяне на чис-

лата. Далечна пропе-

девтика на поняти-

ята отсечка и образ 

на число върху права. 

Пропедевтика на 

операторно значе-

ние на числото.

Текущо 

формиращо 

оценяване

18. 5. Изваждане на 

числото 2 и на 

числото 0

нови 

знания

Разбира смисъла на 

действие изваждане 

и извършва изважда-

не на числото 2 и на 

числото 0.

Илюстриране на 

изваждането с прак-

тическата дейност 

„отнемане“ с различ-

ни обекти (предме-

ти и геометрични 

фигури). Разбиране на 

изваждането като 

„преместване“ наля-

во по предварител-

но зададена числова 

ос.  Изваждане на 

числа.

Текущо 

формиращо 

оценяване
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19. 5. Изваждане на 

числaтa 3, 4, 5

нови 

знания

Моделира практиче-

ската дейност „от-

немане“ с действие 

изваждане. Разбира 

смисъла на изважда-

нето и намира раз-

лики при умалител 3, 

4 и 5.

Илюстриране на 

изваждането с прак-

тическата дейност 

„отнемане“ с различ-

ни обекти (предме-

ти и геометрични 

фигури). Изваждане 

на числата 3, 4 и 5. 

Разбиране на изваж-

дането като „пре-

местване“ наляво по 

предварително зада-

дена числова ос.

Текущо 

формиращо 

оценяване

20. 5. Събиране и 

изваждане.

Упражнение

упраж-

нение

Извършва събира-

не и изваждане на 

числата от 0 до 5. 

Открива неизвест-

ни компоненти на 

двете действия чрез  

илюстративен мо-

дел на ситуация.

Събиране и изважда-

не на числата до 5. 

Представяне на мо-

дели на практически 

ситуации за нами-

ране на неизвестни 

компоненти. Пропе-

девтика на кодиране 

на числова информа-

ция.

Текущо 

формиращо 

оценяване

21. Х 6. Сравняване на 

сбор и разлика с 

число

нови

знания

Сравнява числата 

от 0 до 5, предста-

вени като сбор или 

разлика.

Сравняване на сбор и 

разлика с число. Мо-

делиране на практи-

ческа ситуация чрез 

сравняване на числа.

Текущо 

формиращо 

оценяване

22. 6. Събиране и 

изваждане.

Упражнение

упраж-

нение

Сравнява числата 

от 0 до 5. Разкрива 

смисъла на събиране 

и изваждане и връз-

ката между тях. 

Разбира  два начина 

за образуване на чис-

лото.

Сравняване на числа. 

Приложение на два 

начина  за образуване 

на числото. Нами-

ране на неизвестни 

компоненти на база 

илюстративен мо-

дел.

Текущо 

формиращо 

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

23. 6. Обобщение. 

Тестови задачи

обоб-

щение

Сравнява, събира и 

изважда числата до 

5. Разбира два начина 

за образуване на чис-

лото.

Сравняване на числа. 

Приложение  на на-

чини за образуване 

на числото. Нами-

ране на неизвестни 

компоненти на база 

илюстративен мо-

дел. Пропедевтика 

на тестова форма 

на изпитване и оце-

няване.

Текущо

комбинирано 

(устно, 

писмено) 

изпитване

ТЕМА 2. Числата от 6 до 10. Събиране и изваждане на числата до 10

24. 6. Числото 6 нови 

знания

Познава количест-

вената характерис-

тика на числото 6, 

записва го, сравнява 

го с изучените, 

брои в прав и обра-

тен ред.

Представяне на мно-

жествени модели на 

числото 6. Записване 

на числото с цифра. 

Сравняване на 6 с 

числата 0, 1, 2, 3, 4, 

5. Броене.

Текущо 

формиращо 

оценяване

25. ХI 7. Събиране и 

изваждане

на числата до 6

нови 

знания

Извършва събиране 

и изваждане на чис-

лата до 6.

Разбира принципа 

за изграждане на 

редицата от ес-

тествени числа.

Представяне и илю-

стриране на прак-

тически ситуации, 

аритметичните 

модели на които са 

сбор с резултат 6 

или разлика с умаля-

емо 6. Разбиране на 

събирането (изваж-

дането) като „пре-

местване“ надясно 

(наляво) по предва-

рително зададена

Текущо 

формиращо 

оценяване

числова ос. Пропе-

девтика на опера-

торно значение на 

числото.
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26. 7. Упражнение 1 упражне-

ние

Представя числото 

6 като сбор от две 

числа. Извършва съ-

биране и изваждане 

на числата до 6.

Решаване на задачи 

за: събиране и из-

важдане с числата 

до 6; откриване на 

отношения, връзки, 

зависимости, законо-

мерности, задачи за 

развиване на логиче-

ското мислене.

Текущо 

формиращо 

оценяване

27. 7. Упражнение 2 упражне-

ние

Извършва събиране 

и изваждане на чис-

лата до 6.

Събира три числа.

Решаване на задачи 

за: събиране и изваж-

дане с числата до 6; 

представяне на чис-

лото 6 като сбор от 

две и три числа. Из-

ползване на графични 

модели за представя-

не сбор на три числа. 

Сравняване на сбор и 

разлика с число. Про-

педевтика на опера-

торно значение на 

числото.

Пропедевтика на 

връзката събиране – 

изваждане.

Текущо 

формиращо 

оценяване

28. 7. Български пари нови 

знания

Разпознава: моне-

тите от 1 ст., 

2 ст., 5 ст., 1 лв., 

2 лв; банкноти от 

2 лв., 5 лв. Събира 

и изважда числата 

до 6.

•	лев
•	стотин-

ка

Моделиране с дейст-

вие събиране на 

практически ситуа-

ции от  размяна на 

пари – „разваляне“ и 

„уедряване“.

Текущо 

формиращо 

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

29. ХI 8. Упражнение упражне-

ние

Разпознава: моне-

тите от 1 ст., 

2 ст., 5 ст., 1 лв., 

2 лв.; банкноти от 

2 лв., 5 лв. Събира 

три числа.

Моделиране с дейст-

вие събиране  и из-

важдане на практи-

чески ситуации от  

размяна на пари – 

„разваляне“ и „уедря-

ване“. Решаване на 

задачи за събиране на 

три числа.

Текущо 

формиращо 

оценяване

30. 8. Числото 7 нови 

знания

Познава количест-

вената характерис-

тика на числото 7, 

записва го, сравнява 

го с изучените, 

брои в прав и обра-

тен ред.

Представяне на мно-

жествени модели на 

числото 7. Записване 

на числото с цифра. 

Сравняване на 7 с 

числата 0, 1, 2, 3, 4, 

5, 6. Броене.

Текущо 

формиращо 

оценяване

31. 8. Събиране и 

изваждане

на числата до 7

нови 

знания

Разбира връзката 

между аритметич-

ните действия съ-

биране и изваждане. 

Представя числото 

7 като резултат 

от събиране на две 

числа. 

Представяне и илю-

стриране на прак-

тически ситуации, 

аритметичните 

модели на които са 

сбор с резултат 7 

или разлика с умаля-

емо 7. Допълване до 

7. Изваждане от 7.

Текущо 

формиращо 

оценяване

32. 8. Упражнение 1 упражне-

ние

Извършва действи-

ята събиране и из-

важдане с числата 

от 0 до 7.

Решаване на: задачи 

от събиране и изваж-

дане до 7;  задачи, 

развиващи логическо-

то и комбинаторно-

то мис лене. Откри-

ване на закономерно-

Текущо 

формиращо 

оценяване
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сти при ритмично 

редуване на геомет-

рични фигури.

33. ХI 9. Упражнение 2 упражне-

ние

Сравнява сбор и 

разлика с число. Из-

вършва събиране и 

изваждане с числа-

та до 7. Пропедев-

тика на: идеята за 

тестова задача; 

събиране на три 

числа.

Решаване на: задачи 

от събиране и изваж-

дане до 7;  задачи, 

развиващи логиче-

ското и комбина-

торното мислене. 

Сравняване на сбор 

и разлика с число. 

Пропедевтика на 

задачата за събиране 

на три и повече съ-

бираеми.

Текущо 

формиращо 

оценяване

34. 9. Килограм нови 

знания

Познава мерната 

единица килограм 

(кг) и нейното озна-

чение. 

•	килограм Решаване на задачи 

от: събиране и из-

важдане; сравняване 

на сбор и разлика с 

число. Пропедевти-

ка на практически 

задачи, свързани с 

измерване на тегло, 

математическите 

модели на които се 

изразяват с аритме-

тичните действия 

събиране и изважда-

не на числата до 7. 

Събиране и изважда-

не масата на пред-

мети с помощта на 

мерните им числа.

Текущо 

формиращо 

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

35. 9. Числото 8 нови 

знания

Познава количест-

вената характерис-

тика на числото 8, 

записва го, сравнява 

го с изучените, 

брои в прав и об-

ратен ред. Разбира 

принципа за из-

граждане на реди-

цата от числа.

Представяне на мно-

жествени модели на 

числото 8. Записване 

на числото с цифра. 

Сравняване на 8 с 

числата 0, 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7. Броене.

Текущо 

формиращо 

оценяване

36. 9. Събиране и 

изваждане на 

числата до 8

нови 

знания

Разбира връзката 

между аритметич-

ните действия съ-

биране и изваждане. 

Представя числото 

8 като резултат 

от събиране на две 

числа.

Разбира връзката 

между компоненти-

те и резултата на 

аритметичните 

действия.

Представя числото 

8 като резултат от 

събиране на две чис-

ла. Допълване до 8. 

Изваждане от 8.

37. ХI 10. Упражнение 1 упражне-

ние

Извършва съби-

ране и изваждане 

на числата до 8. 

Представя числото 

8 като резултат 

от събиране на две 

числа. Предвари-

телна подготовка 

на операторно зна-

чение на числото.

Решаване на: задачи 

от събиране и изваж-

дане до 8;  задачи, 

развиващи логическо-

то и комбинаторно-

то мислене. Пропе-

девтика на намиране 

на неизвестни ком-

поненти при дейст-

вията събиране и 

изваждане. 

Текущо 

формиращо 

оценяване
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38. 10. Упражнение 2 упражне-

ние

Извършва събиране 

и изваждане на чис-

лата до 8. Сравнява 

число със сбор или 

разлика.

Решаване на: задачи 

от събиране и изваж-

дане до 8;  задачи, 

развиващи логическо-

то и комбинаторно-

то мислене; задачи 

от кодиране и деко-

диране на информа-

ция. Пропедевтика 

на намиране на неиз-

вестни компоненти 

при действията съ-

биране и изваждане в 

състава на числото.

Текущо 

комбинирано 

(устно и 

писмено) 

оценяване

39. 10. Килограм. 

Упражнение упражне-

ние

Познава и използва 

мерната единица 

кг. Решава устно 

текстова задача с 

едно пресмятане 

от събиране и из-

важдане с мерната 

единица.

Събиране и изваж-

дане; сравняване на 

сбор и разлика с чис-

ло; събиране и изваж-

дане с мярката кг.

Пропедевтика на 

практически задачи, 

свързани с измерване 

на маса, математи-

ческите модели на 

които са съставени 

чрез действията съ-

биране и изваждане 

на числата до 8.

Текущо 

формиращо 

оценяване

40. 10. Числото 9 нови 

знания

Познава количест-

вената характерис-

тика на числото 9, 

записва го, сравня-

ва го с изучените 

числа, брои в прав 

и обратен ред. Раз-

бира принципа за 

изграждане на реди-

цата от числа.

Представяне на мно-

жествени модели на 

числото 9. Записване 

на числото с цифра. 

Сравняване на 9 с 

числата 0, 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8. Броене в 

прав и обратен ред.

Текущо 

формиращо 

оценяване
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41. ХII 11. Събиране и 

изваждане на 

числата до 9

нови 

знания

Извършва събиране 

и изваждане в мно-

жеството на числа-

та до 9. Представя 

9 като резултат 

от събиране на две 

числа. 

Събиране и изваж-

дане; сравняване 

на сбор и разлика с 

число; пропедевтика 

на таблично зада-

дени аритметични 

действия. Допълване 

до 9. Изваждане от 

9.

Текущо 

формиращо 

оценяване

42. 11. Упражнение 1 упражне-

ние

Извършва събиране 

и изваждане на чис-

лата до 9. Предста-

вя числото 9 като 

резултат от съби-

ране на две числа. 

Намира първото 

или второто съби-

раемо в състава на 

числото 9.

Събиране и изваж-

дане; сравняване на 

сбор и разлика с чис-

ло. Пропедевтика на 

връзката събиране – 

изваждане. Пропедев-

тика на идеята за 

числово кодиране.

Текущо 

формиращо 

оценяване

43. 11. Упражнение 2 упражне-

ние

Извършва събиране 

и изваждане на чис-

лата до 9.

Сравнява сбор и 

разлика с число в 

множеството на 

числата до 9.

Събира три числа. 

Събиране и изваж-

дане; сравняване 

на сбор и разлика с 

число. Пропедевтика 

на задачата за нами-

ране на неизвестен 

компонент на опера-

циите събиране и из-

важдане чрез състав 

на число. Събиране 

на три числа. 

Текущо 

комбинирано 

(устно и 

писмено) 

оценяване

44. 11. Поредно броене нови 

знания

Знае редните значе-

ния на числата  от 

1 до 9. Брои до 9 в 

Поредното броене 

като най-естествен 

начин за наредба на 

Текущо 

формиращо 

оценяване
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прав, обратен ред

и поредно. Решава 

устно текстови 

задачи.

обекти. Пропедев-

тика на релацията 

„наредба“ и на тер-

мините „следва“ и 

„предхожда“.

45. ХII 12. Числото 10 нови 

знания

Познава количест-

вената характерис-

тика на числото 

10, записва го, срав-

нява го с изучените 

числа, брои в прав 

и обратен ред. Раз-

бира принципа за 

изграждане на реди-

цата от числа.

Представяне на мно-

жествени модели на 

числото 10. Записва-

не на числото с ци-

фри. Сравняване на 

10 с числата 0, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Брое-

не в прав и обратен 

ред, поредно броене.

Текущо 

формиращо 

оценяване

46. 12. Събиране и 

изваждане на 

числата до 10

нови 

знания

Извършва съби-

ране и изваждане 

в множеството 

на числата до 10. 

Представя 10 като 

резултат от съби-

ране на две числа.

Събиране и изважда-

не с числата до 10. 

Допълване до 10. Из-

важдане от 10.

Текущо 

формиращо 

оценяване

47. 12. Упражнение 1 упражне-

ние

Разбира принципа 

за изграждане на 

редицата от ес-

тествени числа. 

Събира и изважда 

в множеството на 

числата до 10.

Сравняване на сбор и 

разлика с число.  По-

пълване на липсващи 

числа в редица от 

числа. Решаване на 

задачи, развиващи 

логическото и комби-

наторното мислене. 

Пропедевтика на 

идеята за числово 

кодиране.

Текущо 

формиращо 

оценяване
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48. 12. Упражнение 2 упражне-

ние

Събира и изважда 

в множеството на 

числата до 10. Съ-

бира три числа.

Сравняване на сбор 

и разлика с число.  

Решаване на задачи, 

развиващи логическо-

то и комбинаторно-

то мислене. Пропе-

девтика на идеята 

за числово кодиране.

Текущо 

комбинирано 

(устно и 

писмено) 

оценяване

49. ХII 13. Упражнение 3 упражне-

ние

Разпознава: моне-

тите от 1 ст., 

2 ст., 5 ст., 10 ст., 

1 лв., 2 лв.; банкно-

ти от 2 лв., 5 лв., 

10 лв. Събира и из-

важда числата до 

10.

Моделиране с дейст-

вие събиране и из-

важдане на практи-

чески ситуации от  

размяна на пари – 

„разваляне“ и „уедря-

ване“. Решаване на 

задачи за събиране на 

три числа.

Текущо 

формиращо 

оценяване

50. 13. Български пари 

Упражнение

упражне-

ние

Разпознава по стой-

ност българските 

пари и извършва 

събиране и изваж-

дане. Решава устно 

текстови задачи. 

Моделиране с дейст-

вие събиране  и 

изваждане на прак-

тически ситуации 

от  размяна на пари 

– „разваляне“ и „уед-

ряване“. Решаване 

на задачи, развиващи 

логическото и комби-

наторното мислене.

Текущо 

формиращо 

оценяване

51. 13. На пазар. 

Упражнение

упражне-

ние

Разпознава по стой-

ност българските 

пари и извършва 

събиране и изваж-

дане. Решава устно 

текстови задачи.

Моделиране със съби-

ране  и изваждане на 

практически ситуа-

ции от:  размяна на 

пари – „разваляне“ и 

„уедряване“; покупко-

продажба на предме-

ти (продукти).  

Текущо 

формиращо 

оценяване
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Събиране на три 

числа. Решаване на 

задачи, развиващи 

логическото и комби-

наторното мислене. 

Подготовка за реша-

ване на задачи с изби-

раем отговор.

52. 13. Обобщение № 1 обобще-

ние

Събира и изважда 

в множеството на 

числата до 10. Брои 

в прав и обратен 

ред. Сравнява чис-

ла. Познава прин-

ципа за образуване 

на редицата от 

естествени числа.

Решаване на задачи 

от събиране и изваж-

дане с числата до 10. 

Сравнява числата до 

10, брои в прав и об-

ратен ред до 10.

Текущо 

комбинирано 

(устно и 

писмено) 

оценяване

53. I 14. Обобщение № 2 обобще-

ние

Събира и изважда 

числа до 10. Решава 

устно текстови 

задачи. 

Извършва събиране 

и изваждане на числа 

до 10. Решаване на 

задачи, развиващи 

логическото и комби-

наторното мислене.

Текущо 

формиращо 

оценяване

54. 14. Междинно ниво оценка Прилага знания-

та за числата до 

10, операциите и 

релациите с тях. 

Извършва дейст-

вията с изучените 

мерни и парични 

единици.

Диагностика на 

междинно ниво на:  

знанията за числата 

до 10, операциите 

и релациите с тях;  

действията с изуче-

ните мерни и парич-

ни единици. Решава 

задачи с логически 

характер.

Диагностика 

на 

получените 

знания за 

числата 

до 10, 

операциите 

и релациите 

с тях
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ТЕМА 3. Числата от 11 до 20 
55. 14. Числaта от 11 

до 15

нови 

знания

Представя десети-

цата като сбор от 

10 единици. Разбира 

състава на числата 

от 11 до 15, срав-

нява ги, записва ги с 

цифри.

•	десетица 
•	единица

„Окрупняване“ на 10 

единици в 1 десети-

ца. Представяне  на 

състав, наименова-

ние и запис на числа-

та от 11 до 15. Мо-

делиране на числата.

Текущо 

формиращо 

оценяване

56. 14. Числaта от 16 

до 20

нови 

знания

Разбира състава на 

числата от 16 до 

20, сравнява ги, за-

писва ги с цифри.

Представяне на със-

тава на числата от 

16 до 20. Сравняване 

и моделиране на чис-

лата.

Текущо 

формиращо 

оценяване

57. I 15. Числaта от 11 

до 20.

Упражнение 1

упражне-

ние

Познава естестве-

ните числа до 20 

и знае техния със-

тав. Брои в прав и 

обратен ред, запис-

ва числата с цифри.

Моделиране на чис-

лата от 11 до 20 с 

множества от кон-

кретни и абстракт-

ни обекти. 

Текущо 

формиращо 

оценяване

58. 15. Числaта от 11 

до 20.

Упражнение 2

упражне-

ние

Разбира принципа 

за изграждане реди-

цата на естестве-

ните числа. Разпоз-

нава по стойност 

българските банк-

ноти и монети

Откриване на ма-

тематически модел 

(числата от 11 до 

20) на картинно 

представени ситуа-

ции.

Текущо 

формиращо 

оценяване

59. 15. Едноцифрени и 

двуцифрени

числа

нови 

знания

Познава значение-

то на цифрите спо-

ред позицията им в 

записа на числата. 

Сравнява, записва и 

подрежда числата 

по даден признак.

•	едноциф-
рено чис-
ло

•	двуциф-
рено чис-
ло

Представяне на със-

тава на числата от 

16 до 20. Сравнява-

не и моделиране на 

числата. Установява 

взаимовръзка между 

числа и ги подрежда 

в числова редица.

Текущо 

формиращо 

оценяване
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60. 15. Упражнение упражне-

ние

Разбира състава на 

числата и принципа 

за изграждане реди-

цата на естестве-

ните числа.

Записване на чис-

лата от 11 до 20 

като съставени от 

десетица и единици. 

Сравняване и под-

реждане на числата 

по зададен признак.

Текущо 

формиращо 

оценяване

61. I 16. Отсечка. 

Сантиметър

нови 

знания

Разпознава точка 

и отсечка. Познава 

мерната единица 

сантиметър и ней-

ното означение 

(см).

•	отсечка
•	дължина 

на отсеч-
ка

•	санти-
метър

Съпоставяне на поня-

тията права линия, 

крива линия, точка, 

права. Формиране на 

умения за измерване 

дължина на отсечка.

Текущо 

формиращо 

оценяване

62. 16. Упражнение упражне-

ние

Измерва дължина 

на отсечка. Прави 

проверка на из-

мерване. Извършва 

действията съби-

ране и изваждане с 

мерната единица 

см.

Измерване на отсеч-

ки. Събиране и изваж-

дане мерните числа 

на отсечки. Откри-

ване на отсечки в 

чертежи. Проверка 

на резултат от 

извършено аритме-

тично действие.

Текущо 

комбинирано 

(устно и 

писмено) 

оценяване

63. 16. Чертане на 

отсечка по 

дадена дължина

нови 

знания

Чертае отсечка 

по дадена дължина. 

Сравнява дължини 

на отсечки.

Чертане на отсечки 

по дадена дължина. 

Свързване на арит-

метични действия с 

практически реше-

ния и формулиране 

на отговор.

Текущо 

формиращо 

оценяване
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ТЕМА 4. Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване
64. 16. Събиране и 

изваждане до 10

нови 

знания

Събира и изважда 

числата до 10.

Решаване на зада-

чи за откриване на 

отношения, връзки, 

зависимости, законо-

мерности, задачи за 

развиване на логиче-

ското и комбинатор-

ното мислене.

Текущо 

формиращо 

оценяване

65. I 17. Събиране на 

числото 10 с 

числата от 0 

до 10

нови 

знания

Събира числото 10 

с числата от 0 до 

10.

Представяне на 

1 дес. с 10 ед. Реша-

ване на задачи за 

откриване на отно-

шения, връзки, зави-

симости, закономер-

ности.

Текущо 

формиращо 

оценяване

66. 17. Упражнение упражне-

ние

Събира числото 10 

с числата от 0 до 

10. Сравнява стой-

ностите на сборо-

ве.

Решаване на зада-

чи за откриване на 

отношения, връзки, 

зависимости, зако-

номерности. Съста-

вяне на верни нера-

венства.

Текущо 

комбинирано 

(устно и 

писмено) 

оценяване

67. 17. Триъгълник нови 

знания

Разпознава елемен-

тите на триъгъл-

ника. 

•	страна
•	връх

Определяне елемен-

тите на триъгъл-

ника. Измерване 

страните на триъ-

гълника.

Текущо 

формиращо 

оценяване

68. 17. Събиране на 

двуцифрено 

число с едно-

цифрено число

нови 

знания

Извършва събиране 

на двуцифрено и 

едноцифрено число. 

Разпознава елемен-

тите на тексто-

вата задача – усло-

вие, числови данни, 

въпрос.

•	тексто-
ва задача

Решаване на задачи 

за събиране на дву-

цифрено и едноциф-

рено число, открива-

не и приложение на 

аналогията при съби-

рането на едноциф-

рени числа. Решаване

Текущо 

формиращо 

оценяване
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на задачи с български 

банкноти и монети.

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК - 14 седмици . 4 часа седмично = 56 часа

69. II 18. Упражнение 1 упражне-

ние

Използва наиме-

нованията на 

компонентите и 

резултата при ре-

шаване на задачи 

от събиране. Раз-

познава елементи-

те на текстовата 

задача.

•	сбор
•	събирае-

мо

Решаване на задачи 

за събиране на дву-

цифрено и едноциф-

рено число. Таблично 

представяне на съби-

рането на две числа.

Текущо 

формиращо 

оценяване

70. 18. Упражнение 2 упражне-

ние

Решава текстова 

задача с едно пре-

смятане.

Решаване на тексто-

ви задачи и задачи за 

откриване на отно-

шения, връзки, зави-

симости, закономер-

ности. Съставяне на 

верни неравенства. 

Текущо 

формиращо 

оценяване

71. 18. Правоъгълник нови 

знания

Разпознава геомет-

ричната фигура 

правоъгълник и еле-

ментите му.

•	право-
ъгълник

Откриване и из-

мерване страните 

на правоъгълник. 

Решаване на задачи 

за комбинаторно 

мислене – броене на 

правоъгълници в гео-

метрични конструк-

ции.

Текущо 

формиращо 

оценяване

72. 18. Изваждане на 

едноцифрено 

число от 

двуцифрено 

число

(13 – 3 = 10)

нови 

знания

Извършва действи-

ето изваждане на 

едноцифрено число 

от двуцифрено. 

Чертане на правоъ-

гълник в квадратна 

мрежа.

Решаване на тексто-

ви задачи и задачи- 

числови изрази от 

изваждане. Чертане 

на правоъгълник по 

дадени размери.

Текущо 

формиращо 

оценяване
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73. II 19. Изваждане на 

едноцифрено 

число от 

двуцифрено 

число

нови 

знания

Извършва действи-

ето изваждане на 

едноцифрено число 

от двуцифрено. Ре-

шава текстова за-

дача от изваждане.

Решаване на задачи 

за изваждане на ед-

ноцифрено число от 

двуцифрено, откри-

ване и приложение 

на аналогията при 

изваждането на ед-

ноцифрени числа. 

Решаване на задачи с 

български пари.

Текущо 

формиращо 

оценяване

74. 19. Упражнение упражне-

ние

Извършва действи-

ята събиране и из-

важдане на числата 

до 20 без премина-

ване.

Решаване на задачи 

за събиране и изваж-

дане на числата до 

20 без преминаване. 

Сравняване на разли-

ки с число.

Текущо 

формиращо 

оценяване

75. 19. Квадрат нови 

знания

Разпознава геомет-

ричната фигура 

квадрат и елемен-

тите му. Измер-

ва дължините на 

страните.

Решаване на задачи 

за събиране и изваж-

дане на числата до 

20 без преминаване, 

представени таб-

лично. Измерване 

на страните на 

квадрата. Решаване 

на задачи за комби-

наторно мислене – 

броене на квадрати 

в геометрични кон-

струкции.

Текущо 

формиращо 

оценяване

76. 19. Изваждане на 

числото 10

нови 

знания

Извършва дейст-

вието изваждане 

с умалител 10. Раз-

бира структурата 

на текстовата 

задача.

Решаване на задачи 

от изваждане на чис-

лото 10. Описване 

с математически 

модел на реални и 

картинно предста-

вени практически 

ситуации.

Текущо 

формиращо 

оценяване
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77. II 20. Изваждане на 

двуцифрени 

числа

нови 

знания

Извършва действи-

ето изваждане на 

двуцифрени числа. 

Разбира структу-

рата на текстова-

та задача.

Решаване на задачи 

от изваждане без 

преминаване. Опис-

ване с математиче-

ски модел на реални 

и картинно предста-

вени практически 

ситуации. Аритме-

тично откриване на 

неизвестни компо-

ненти при изважда-

нето.

Текущо 

формиращо 

оценяване

78. 20. Упражнение упражне-

ние

Разбира структура-

та на текстовата 

задача. Извършва 

действието изваж-

дане на двуцифрени 

числа. Сравнява 

число с разлика на 

числа.

Решаване на зада-

чи от изваждане 

без преминаване. 

Описване с матема-

тически модел на 

реални и картинно 

представени прак-

тически ситуации. 

Четене с разбиране 

на текстова задача. 

Решаване на числови 

пирамиди от изваж-

дане.

Текущо 

формиращо 

оценяване

79. 20. Обобщение 1 обобще-

ние

Извършва събиране 

и изваждане на чис-

лата до 20. Сравня-

ва стойностите на 

числов израз с чис-

ло. Чертае квадрат 

в квадратна мрежа.

Решаване на задачи 

от събиране и изваж-

дане без преминава-

не. Чертане на квад-

рат и правоъгълник 

по дадени размери 

в квадратна мрежа. 

Прилагане връзките 

между събирането и 

изваждането при ре-

шаване на задачи.

Текущо 

формиращо 

оценяване
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80. 20. Обобщение 2 обобще-

ние

Извършва събиране 

и изваждане на чис-

лата до 20. Решава 

текстова задача 

от събиране и из-

важдане. Измерва 

отсечка.

Решаване на тексто-

ви задачи и задачи с 

избираем отговор 

(тестови)  от съби-

ране и изваждане без 

преминаване. Откри-

ване на грешки при 

решаване на числови 

уравнения и неравен-

ства.

Текущо 

комбинирано 

(устно и 

писмено) 

оценяване

ТЕМА 5. Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване
81. III 21. Събиране до 20 нови 

знания

Извършва събиране 

(без преминаване)  

на числа, чийто 

сбор е 20.

Решава текстови 

задачи от събиране 

и изваждане.

Усвояване на алгори-

тъма за събиране на 

числа, чийто сбор е 

20. Неявна пропедев-

тика на размести-

телното свойство 

на събирането.

Текущо 

формиращо 

оценяване

82. 21. Изваждане на 

едноцифрено

число от 20

нови 

знания

Извършва изважда-

не на едноцифрено 

число от 20. Използ-

ва наименованията 

на компонентите 

при изваждането.

•	умаляемо
•	умалител
•	разлика

Усвояване на алгори-

тъма за изваждане 

на едноцифрено чис-

ло от 20. Използване 

на аналогията с из-

важдане на числа от 

10. Броене в прав и 

обратен ред.

Текущо 

формиращо 

оценяване

83. 21. Изваждане на 

двуцифрено 

число от 20

нови 

знания

Извършва изважда-

не на двуцифрено 

число от 20. Използ-

ва наименованията 

на компонентите.

Усвояване на алгори-

тъма за изваждане 

на двуцифрено число 

от 20. Решаване на 

текстови задачи с 

едно пресмятане от 

изваждане.

Текущо 

формиращо 

оценяване
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84. 21. Изваждане от 

20. Проверка на 

действие из-

важдане

нови 

знания

Извършва изважда-

не на число от 20, 

прави проверка със 

събиране.

Решаване на задачи 

от събиране и изваж-

дане. Прилагане на 

връзките между съ-

бирането и изважда-

нето при решаване 

на задачи. Сравнява-

не на число с разлика 

на числа.

Текущо 

формиращо 

оценяване

85. III 22. Събиране – 

допълване с 1

нови 

знания

Извършва дей-

ствие събиране с 

преминаване, кога-

то едното събира-

емо е 9. Свързване

Усвояване на алгори-

тъма за събиране с 

преминаване, когато 

се налага допълване 

на десетицата с 1.

Текущо 

формиращо 

оценяване

на аритметично 

действие с практи-

ческо решение и 

формулиране на от-

говор.

86. 22. Събиране – 

допълване с 2

нови 

знания

Извършва дей-

ствие събиране с 

преминаване, кога-

то едното събира-

емо е 8.

Усвояване на алгори-

тъма за събиране с 

преминаване, когато 

се налага допълване 

на десетицата с 2.

Текущо 

формиращо 

оценяване

87. 22. Събиране – 

допълване с 1 и 

с 2. Упражнение

упраж-

нение

Извършва дейст-

вие събиране с пре-

минаване, когато 

едното събираемо 

е 8 или 9. Съставя и 

решава задачи със 

словосъчетанието 

„с … по-голямо“.

Усвояване на алгори-

тъма за събиране с 

преминаване, когато 

се налага допълване 

на десетицата с 1 

или с 2. Проверка 

на резултат от из-

вършено действие. 

Включване на  слово-

съчетанието „с … 

по-голямо“ при съ-

ставяне и решаване 

на числови изрази.

Текущо 

формиращо 

оценяване



100

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

88. 22. Събиране – 

допълване с 3

нови 

знания

Извършва дей-

ствие събиране с 

преминаване, кога-

то едното събира-

емо е 7.

Усвояване на алгори-

тъма за събиране с 

преминаване, когато 

се налага допълване 

на десетицата с 3. 

Включване на  слово-

съчетанието „с … 

по-голямо“ при съ-

ставяне и решаване 

на числов израз, при 

запис на числова ре-

дица.

Текущо 

формиращо 

оценяване

89. III 23. Събиране – 

допълване с 4

нови 

знания

Извършва дей-

ствие събиране с 

преминаване, кога-

то едното събира-

емо е 6.

Усвояване на алгори-

тъма за събиране с 

преминаване, когато 

се налага допълване 

на десетицата с 4.

Текущо 

формиращо 

оценяване

90. 23. Събиране – 

допълване с 3 и 

с 4. Упражнение

упраж-

нение

Извършва дей-

ствие събиране с 

преминаване, ко-

гато едното съ-

бираемо е 6 или 7. 

Решава текстови 

задачи с включено 

словосъчетание 

„с...повече“.

Усвояване на алгори-

тъма за събиране с 

преминаване, когато 

се налага допълване 

на десетицата с 3 

или с 4. Решаване на 

текстови задачи с 

включено словосъче-

тание „с...повече“.

Текущо 

формиращо 

оценяване

91. 23. Събиране – 

допълване с 5

нови 

знания

Извършва дей-

ствие събиране с 

преминаване, кога-

то едното събира-

емо е 5.

Усвояване на алгори-

тъма за събиране с 

преминаване, когато 

се налага допълване 

на десетицата с 5.

92. 23. Събиране – 

допълване с 6, 

7 и 8

нови 

знания

Извършва дей-

ствие събиране с 

преминаване, кога-

то едното събира-

Усвояване на алгори-

тъма за събиране с 

преминаване, когато 

се налага допълване

Текущо 

формиращо 

оценяване
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емо е 4, 3 или 2. на десетицата с 6, 

7 или 8. Решаване на 

задачи с включено 

словосъчетание „с...

по-голямо“. Открива-

не на закономернос-

ти при ритмично 

редуване на геомет-

рични фигури.

93. III 24. Събиране – 

допълване с 6, 7 

и 8. Упражнение

упраж-

нение

Извършва дей-

ствие събиране с 

преминаване, кога-

то едното съби-

раемо е 4, 3 или 2. 

Решава текстови 

задачи с едно пре-

смятане.

Усвояване на алгори-

тъма за събиране с 

преминаване, когато 

се налага допълване 

на десетицата с 6, 

7 или 8. Използване 

на компонентите на 

събирането.

Текущо 

формиращо 

оценяване

94. 24. Събиране с пре-

минаване.

Упражнение

упраж-

нение

Извършва действие 

събиране с премина-

ване. 

Решаване на: задачи 

от събиране; задачи, 

развиващи логическо-

то и комбинаторно-

то мислене.

Текущо 

формиращо 

оценяване

95. 24. Часовник нови 

знания

Познава мерната 

единица час и ней-

ното означение (ч).

•	час Познаване на часов-

ника като уред за из-

мерване на времето 

и определяне на вре-

мето по часовник.

Текущо 

формиращо 

оценяване

96. 24. Изваждане от 

11

нови 

знания

Извършва изваж-

дане с умаляемо 11. 

Използва компонен-

тите на изважда-

нето.

Усвояване на алгори-

тъма за изваждане с 

преминаване. Опис-

ване с математиче-

ски модел на реални 

и картинно предста-

вени практически 

ситуации. Използва-

не на графични моде-

ли за представяне на 

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

97. IV 25. Изваждане от 

11. 

Упражнение

упраж-

нение

Извършва изважда-

не с преминаване. 

Решава текстови 

задачи с едно пре-

смятане.

Усвояване на алгори-

тъма за изваждане с 

преминаване. Реша-

ване на текстови 

задачи. Използване 

на компонентите на 

изваждането.

Текущо 

формиращо 

оценяване

98. 25. Изваждане от 

12

нови 

знания

Извършва изважда-

не с умаляемо 12. 

Използва компонен-

тите на изважда-

нето.

Усвояване на алгори-

тъма за изваждане с 

преминаване. Опис-

ване с математиче-

ски модел на реални 

и картинно предста-

вени практически 

ситуации. Използва-

не на графични моде-

ли за представяне на 

изваждането.

Текущо 

формиращо 

оценяване

99. 25. Изваждане от 

13

нови 

знания

Извършва изважда-

не с умаляемо 13. 

Решава текстови 

задачи.

Усвояване на алгори-

тъма за изваждане с 

преминаване. Опис-

ване с математиче-

ски модел на реални 

и картинно предста-

вени практически 

ситуации. 

Текущо 

формиращо 

оценяване

100. 25. Изваждане от 

12 и 13.

Упражнение

упраж-

нение

Извършва изваж-

дане с умаляемо 

12 или 13. Решава 

текстови задачи с 

включено словосъ-

четание „с...по-мал-

ко“.

Усвояване на алгори-

тъма за изваждане с 

преминаване. Опис-

ване с математиче-

ски модел на реални 

и картинно предста-

вени практически си-

туации. Използване 

на закономерност

Текущо 

формиращо 

оценяване

при запис на числова 

редица.
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101. IV 26. Изваждане от 

двуцифрено 

число – втори 

начин

нови 

знания

Извършва изважда-

не с преминаване. 

Решава текстови 

задачи.

Усвояване на алгори-

тъм за изваждане с 

преминаване. Реша-

ване на: задачи от 

изваждане; задачи от 

покупко-продажба; 

задачи, развиващи 

логическото и комби-

наторното мислене.

Текущо 

формиращо 

оценяване

102. 26. Изваждане от 

14

нови 

знания

Извършва изваж-

дане с умаляемо 14. 

Решава текстови 

задачи. Решава 

задачи със словосъ-

четание „с...по-мал-

ко“.

Усвояване на двата 

алгоритъма за изваж-

дане с преминаване. 

Решаване на: тек-

стови задачи; задачи 

със словосъчетание 

„с...по-малко“. 

Текущо 

формиращо 

оценяване

103. 26. Изваждане от 

15

нови 

знания

Извършва изваж-

дане с умаляемо 15. 

Решава текстови 

задачи с едно пре-

смятане. Използва 

компонентите на 

изваждането.

Усвояване на двата 

алгоритъма за изваж-

дане с преминаване. 

Разбиране структу-

рата на текстовата 

задача и решаване на 

текстови задачи. 

Текущо 

формиращо 

оценяване

104. 26. Изваждане от 

двуцифрено

число. 

Упражнение

упраж-

нение

Извършва изважда-

не с преминаване. 

Решава текстови 

задачи.

Усвояване на двата 

алгоритъма за изваж-

дане с преминаване. 

Решаване на задачи 

от покупко-продаж-

ба. Работа с българ-

ски пари. Използване 

на закономерност 

при запис на числова 

редица.

Текущо 

формиращо 

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

105. IV 27. Упражнение упраж-

нение

Извършва изважда-

не с преминаване. 

Прави проверка на 

изваждането със 

събиране.

Усвояване на двата 

алгоритъма за изваж-

дане с преминаване. 

Решава задачи със 

словосъчетание „с...

по-малко“. Използва-

не на закономерност 

при оцветяване на 

обекти.

Текущо 

комбинирано 

(устно и 

писмено) 

оценяване

106. 27. Съставяне 

на текстови 

задачи

нови 

знания

Решава текстови 

задачи. Съставя 

текстова задача с 

едно пресмятане 

по илюстрация и по 

числов израз.

Описване с матема-

тически модел на 

картинно предста-

вени ситуации. Съ-

ставяне на тексто-

ва задача по илюс-

трация, по числов 

израз и даден модел.

Текущо 

формиращо 

оценяване

107. 27. Обобщителен 

урок № 1

обобще-

ние

Извършва събиране 

и изваждане с пре-

минаване.

Решаване на задачи 

от събиране и из-

важдане. Използване 

на компонентите 

на  двете действия. 

Решаване на задачи, 

развиващи логическо-

то и комбинаторно-

то мислене.

Текущо 

формиращо 

оценяване

108. 27. Обобщителен 

урок № 2

обобще-

ние

Решава: задачи от 

събиране и изваж-

дане с премина-

ване; текстови 

задачи. Съставя 

текстова задача с 

едно пресмятане 

по илюстрация и по 

числов израз.

Решаване на: задачи 

от събиране и изваж-

дане;  задачи, разви-

ващи логическото 

и комбинаторното 

мислене. Решаване 

и съставяне на тек-

стови задачи с едно 

пресмятане.

Текущо 

формиращо 

оценяване
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109. V 28. Обобщителен 

урок № 3

обобще-

ние

Извършва съби-

ране и изваждане 

с преминаване. 

Прави проверка на 

изваждането със 

събиране. Съставя 

текстова задача с 

едно пресмятане 

по илюстрация.

Решаване на: задачи 

от събиране и изваж-

дане;  задачи, разви-

ващи логическото 

и комбинаторното 

мислене. Съставяне 

на текстови задачи 

с едно пресмятане 

по илюстрация.

Текущо 

формиращо 

оценяване

110. 28. Обобщителен 

урок № 4

обобще-

ние

Решава задачи от 

събиране и изваж-

дане с преминава-

не. Решава тексто-

ви задачи с едно 

пресмятане.

Диагностика на зна-

нията за алгоритми-

те за пресмятане на 

събиране и изважда-

не на числата до 20, 

за решаване на тек-

стови задачи. Диаг-

ностика на умения за 

решаване на задачи с  

логически и комбина-

торен характер.

Текущо 

комбинирано 

(устно и 

писмено) 

оценяване

ТЕМА 6. Числата 10, 20, 30, …, 100. Събиране и изваждане с тях

111. 28. Числата 10, 20, 

30, …, 100

нови 

знания

Познава числата 

10, 20, 30, …, 100 и 

техните означения 

с цифри, сравнява 

ги. Познава десети-

цата като бройна 

единица. Брои по 

десетици.

Усвояване на записа 

и наименованието 

на числата от 10 до 

100 и десетицата 

като бройна едини-

ца. Сравняване на 

числата.

Текущо 

формиращо 

оценяване

112. 28. Събиране на 

числата 10, 20,

30, ..., 100

нови 

знания

Извършва дейст-

вието събиране на 

числата 10, 20, 30, 

..., 100. Брои по де-

сетици.

Решаване на задачи 

от събиране. Използ-

ване на състав на 

число и на аналогия-

та с едноцифрените 

числа. Решаване на 

задачи, развиващи 

логическото и комби-

наторното мислене.

Текущо 

формиращо 

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

113. V 29. Изваждане на 

числата 10, 20,

30, ..., 100

нови 

знания

Извършва действи-

ето изваждане на 

числата 10, 20, 30, 

..., 100.

Решаване на задачи 

от изваждане. Из-

ползване на състав 

на число и на аналоги-

ята с едноцифрени-

те числа. Проверка 

на изваждане със 

събиране. Решаване 

на задачи, развиващи 

логическото и комби-

наторното мислене.

Текущо 

формиращо 

оценяване

114. 29. Български пари 

– продължение

нови 

знания

Познава: банкноти-

те от 20 лв., 50 лв., 

100 лв.; монетите 

от 20 ст., 50 ст.

Решаване на задачи 

от изваждане на 

левове и стотинки. 

Решаване на задачи, 

развиващи комбина-

торното мислене.

Текущо 

формиращо 

оценяване

115. 29. Упражнение упраж-

нение

Познава банкноти-

те от 20 лв., 50 лв., 

100 лв. и монетите 

от 20 ст., 50 ст. 

Решава  и съставя 

текстови задачи с 

тях.

Решаване на задачи 

от събиране и из-

важдане на левове и 

стотинки. Решаване 

и съставяне на тек-

стови задачи от по-

купко-продажба. 

Текущо 

формиращо 

оценяване

116. 29. В магазина упраж-

нение

Познава банкноти-

те от 20 лв., 50 лв. 

и 100 лв., решава и 

съставя текстови 

задачи с тях.

Решаване и съста-

вяне на: текстови 

задачи от покупко-

продажба; задачи, 

развиващи логическо-

то и комбинаторно-

то мислене.

Текущо 

формиращо 

оценяване

117. V 30. Текстови 

задачи

упраж-

нение

Решава текстови 

задачи с изучените 

мерни единици.

Решаване на тексто-

ви задачи с аритме-

тичен модел сбор

Текущо 

формиращо 

оценяване



107

или разлика на изуче-

ни мерни единици.

118. 30. Годишен 

преговор № 1

обобще-

ние 

Познава числата 

от 1 до 20, 30, …, 

100, записва ги, 

сравнява ги. Събира 

три числа. Използва 

компонентите на 

събиране и изважда-

не при решаване на 

задачи. Решава тек-

стови задачи.

Събиране на три 

числа. Решаване на 

текстови задачи с 

аритметичен модел 

сбор или разлика на 

изучени мерни еди-

ници. Прилагане на 

знанията за  компо-

нентите на събира-

нето и изваждането 

при решаване на 

задачи.

Текущо 

формиращо 

оценяване

119. 30. Годишен 

преговор № 2

обобще-

ние 

Извършва събиране  

и изваждане на изу-

чените числа. Из-

ползва компоненти-

те на събирането 

и изваждането при 

решаване на зада-

чи. Решава тексто-

ви задачи с релации-

те „с...по-голямо“, 

„с…по-малко“.

Решаване на задачи 

от събиране и изваж-

дане на изучените 

числа. Решаване на 

текстови задачи с 

аритметичен модел 

сбор или разлика. Из-

ползване на изучени 

мерни единици. При-

лагане на знанията 

за  компонентите на 

събирането и изваж-

дането при решава-

не на задачи.

Текущо 

формиращо 

оценяване

120. 30. Годишен 

преговор № 3

обобще-

ние 

Извършва събира-

не  и изваждане на 

изучените числа. 

Решава текстови 

задачи с релациите 

„с …по-голямо“, „с…

по-малко“. Сравнява 

числа.

Решаване на задачи 

от събиране и изваж-

дане на изучените 

числа. Решаване на 

задачи, развиващи 

логическото и комби-

наторното мислене.

Текущо 

формиращо 

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

121. V 31. Годишен 

преговор № 4

обобще-

ние 

Извършва събиране  

и изваждане на изу-

чените числа.

Решаване на задачи, 

развиващи логическо-

то и комбинаторно-

то мислене. Използ-

ване на идеята за 

числово кодиране.

Текущо 

формиращо 

оценяване

122. 31. Изходно ниво Извършва събиране 

и изваждане с изу-

чените числа. Срав-

нява: числа; сбор 

и разлика с число. 

Решава текстови 

задачи с едно пре-

смятане.

Диагностика на полу-

чените през учебна-

та година аритме-

тични и геометрич-

ни знания.

Диагностика 

на 

получените 

през 

учебната 

година 

знания по 

математи-

ка
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11. ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ ЧАСОВЕ, 
СВЪРЗАНИ С РАЗШИРЕНАТА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС

№ Ме-
сец

Сед-
мица

Тема на уроч-
ната единица

Вид  
урочна 
едини-

ца

Компетентности 
като очаквани резул-
тати от обучение-

то

Нови 
поня-
тия

Контекст и дейности 
за всяка урочна единица

Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми и/или 

раздели

Забележка

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

1. IХ 1. Математика-

та – важна и 

интересна.

Какво сме 

научили 

дотук?

упраж-

нение

Използва матема-

тически представи 

за пространствено 

ориентиране, за срав-

няване на количества. 

Групира, сравнява и 

подрежда обекти по 

зададени признаци. 

Ориентира се в прос-

транството, разпо-

лага правилно обекти 

в пространството 

– над, пред, между, 

ляво, дясно. Разпозна-

ва геометричните 

фигури триъгълник, 

квадрат и кръг. От-

крива предмети с 

триъгълна, квадрат-

на и кръгла форма.

Ориентиране в прос-

транството и опре-

деляне на местополо-

жението на предмети. 

Проверка на представи-

те на учениците за ре-

лациите: повече; по-мал-

ко; толкова, колкото. 

Откриване на прилики 

и разлики в множество 

обекти. Използване на 

илюстрации за подредба 

на обекти. Проверяват 

се възможностите на 

учениците за ориенти-

ране в пространство-

то. Откриване, назова-

ване и оцветяване на 

фигурите триъгълник, 

квадрат и кръг.

Диагности-

ка на мате-

матически 

представи, 

формирани в 

подготвител-

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

2. IХ 2. Числата 1, 2 и 

3. Сравняване

упраж-

нение

Познава количестве-

ното значение на чис-

лата 1, 2 и 3 и техния 

запис с цифра. Брои в 

прав и обратен ред 

Сравнява числата 1, 2 

и 3. Записва знаците  

>, < ,=.. 

Представяне на мно-

жествени модели на чис-

лата 1, 2 и 3. Записване 

на числата с цифра. Оп-

ределяне броя на обекти 

в множества и сравнява-

не на числата 1, 2 и 3.

Текущо 

формиращо 

оценяване

3. 3. Числата 

от 0 до 5. 

Сравняване с 0

упраж-

нение

Познава количест-

веното значение на 

числата от 0 до 5 и 

техния запис с цифра. 

Брои в прав, в обра-

тен ред и поредно. 

Разбира състава на 

числата от 2 до 5. 

Сравнява числата от 

1 до 5 с числото 0.

Представяне на мно-

жествени модели на чис-

лата от 0 до 5. Записва-

не на числата с цифра. 

Използване на илюстра-

ции, разкриващи съста-

ва на числата 2, 3, 4 и 5. 

Сравняване на числата 

1, 2, 3, 4, 5 с числото 0.

Текущо 

формиращо 

оценяване

4. Х 4. Събиране на 

числата от 0 

до 4 с числата 

1 и 2

упраж-

нение

Разбира числата от 

2 до 5 като съста-

вени от  две числа и 

смисъла на действие 

събиране. Извършва 

събиране на 0, 1, 2, 3, 

4 и числото 1 и на  0, 

1, 2, 3 и числото 2. 

Използва знака „+“ за 

събиране и извършва 

събирането. Разбира 

числата от 3 до 5 

като съставени от 

три числа и смисъла 

на действие събира-

не.

Представяне и илю-

стриране на практи-

чески ситуации, арит-

метичните модели на 

които са сбор на някое 

от числата от 0 до 5 и 

числото 1. Разбиране на 

събирането като „пре-

местване“ надясно по 

предварително зададена 

числова ос. 

Пресмятане на сборове 

със събираемо 0. Пред-

ставяне подредбата 

на числата до 5 и взаи-

мовръзката между тях. 

Илюстриране състава

Текущо 

формиращо 

оценяване
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на числата от 1 до 5 

като първооснова на 

събирането.

Откриване на законо-

мерности при ритмич-

но редуване на обекти. 

Събиране на числа, пред-

ставени и в таблици. 

Откриване на

 неизвестно събираемо.

5. Х 5. Изваждане на 

числата от 0 

до 5

упраж-

нение

Моделира практиче-

ската дейност „от-

немане“ с действие 

изваждане. Разбира 

смисъла на действие 

изваждане и намира 

разлика при умалител 

от 0 до 5. Открива 

неизвестни компонен-

ти на действията 

събиране и изваждане 

чрез  илюстративен 

модел на ситуация.

Илюстриране на дейст-

вието изваждане с прак-

тическата дейност 

„отнемане“. Разбиране 

изваждането като „пре-

местване“ наляво по 

предварително зададена 

числова ос. Използване 

на графични модели за 

представяне на числа-

та. Изваждане на числа. 

Представяне на модели 

на практически ситуа-

ции за намиране на неиз-

вестни компоненти.

Текущо 

формиращо 

оценяване

6. Х 6. Числото 6. 

Сравняване на 

сбор и разлика 

с число

упраж-

нение

Познава количест-

вената характерис-

тика на числото 6, 

записва го, сравнява 

го с изучените, брои 

в прав и обратен ред. 

Сравнява числата от 

0 до 6, представени 

като сбор или разли-

ка.

Представяне на мно-

жествени модели на 

числото 6. Записване на 

числото с цифра. Срав-

няване на 6 с числата 0, 

1, 2, 3, 4, 5. Броене. Срав-

няване на сбор и разлика 

с число. Моделиране на 

практическа ситуация 

чрез сравняване на чис-

ла.

Текущо 

формиращо 

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

7. ХI 7. Събиране и 

изваждане на 

числата до 6. 

Български пари

упраж-

нение

Извършва събиране 

и изваждане на чис-

лата до 6. Разбира 

принципа за изграж-

дане на редицата от 

естествени числа. 

Представя числото 

6 като сбор от две 

числа. Извършва съ-

биране и изваждане 

на числата до 6. Съ-

бира три числа. Раз-

познава: монетите 

от 1 ст., 2 ст., 5 ст., 

1 лв., 2 лв.; банкноти-

те от 2 лв., 5 лв.

Представяне и илюстри-

ране на практически 

ситуации, аритметич-

ните модели на които 

са сбор с резултат 6 или 

разлика с умаляемо 6. 

Разбиране на събиране-

то (изваждането) като 

„преместване“ надясно 

(наляво) по предвари-

телно зададена числова 

ос. Решаване на задачи 

за: събиране и изваждане 

с числата до 6; откри-

ване на отношения, 

връзки, зависимости, 

закономерности, задачи 

за развиване на логиче-

ското мислене. Използ-

ване на графични модели 

за представяне сбор на 

три числа. Сравняване 

на сбор и разлика с число. 

Моделиране с действие 

събиране на практичес-

ки ситуации от  размяна 

на пари – „разваляне“ и 

„уедряване“.

Текущо 

формиращо 

оценяване

8. ХI 8. Числото 7. 
Събиране и 

изваждане на 

числата до 7

упраж-

нение

Познава количестве-

ната характеристи-

ка на числото 7, за-

писва го, сравнява го 

с изучените, брои в 

прав и обратен ред. 

Представяне на мно-

жествени модели на 

числото 7. Записване на 

числото с цифра. Срав-

няване на 7 с числата 0, 

1, 2, 3, 4, 5, 6. Броене. 

Текущо 

формиращо 

оценяване
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Разбира връзката 

между аритметич-

ните действия съ-

биране и изваждане. 

Представя числото 

7 като резултат от 

събиране на две чис-

ла. Извършва дейст-

вията събиране и 

изваждане с числата 

от 0 до 7.

Представяне и илюстри-

ране на практически 

ситуации, аритметич-

ните модели на които 

са сбор с резултат 7 или 

разлика с умаляемо 7. 

Допълване до 7. Изваж-

дане от 7. Решаване на: 

задачи от събиране и 

изваждане до 7;  задачи, 

развиващи логическо-

то и комбинаторното 

мислене. Откриване на 

закономерности при 

ритмично редуване на 

геометрични фигури.

9. ХI 9. Числото 8. 
Събиране и 

изваждане на 

числата до 8. 
Килограм

упраж-

нение

Познава количест-

вената характерис-

тика на числото 8, 

записва го, сравнява 

го с изучените, брои 

в прав и обратен 

ред. Разбира принци-

па за изграждане на 

редицата от числа. 

Разбира връзката 

между аритметич-

ните действия съ-

биране и изваждане. 

Представя числото 

8 като резултат от 

събиране на две чис-

ла. Познава мерната 

единица килограм (кг) 

и нейното означение.

Представяне на мно-

жествени модели на 

числото 8. Записване на 

числото с цифра. Срав-

няване на 8 с числата 0, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Броене. 

Разбира връзката между 

компонентите и резул-

тата на аритметични-

те действия.

Представя числото 8 

като резултат от съби-

ране на две числа. Допъл-

ване до 8. Изваждане от 

8. Събиране и изваждане 

масата на предмети с 

помощта на мерните 

им числа.

Текущо 

формиращо 

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

37. ХI 10. Числото 9. 

Упражнения: 

килограм, 

събиране и 

изваждане на 

числата до 8

упраж-

нение

Извършва събиране и 

изваждане на числа-

та до 8. Представя 

числото 8 като ре-

зултат от събиране 

на две числа. Срав-

нява число със сбор 

или разлика. Познава 

и използва мерната 

единица кг. Решава 

устно текстова за-

дача с едно пресмя-

тане от събиране и 

изваждане с мерната 

единица. Познава 

количествената 

характеристика на 

числото 9, записва 

го, сравнява го с изу-

чените числа, брои в 

прав и обратен ред. 

Разбира принципа за 

изграждане на реди-

цата от числа.

Решаване на: задачи от 

събиране и изваждане 

до 8;  задачи, развиващи 

логическото и комбина-

торното мислене; зада-

чи от кодиране и деко-

диране на информация; 

събиране и изваждане с 

мярката кг;

практически задачи, 

свързани с измерване на 

маса, математическите 

модели на които са със-

тавени чрез действия-

та събиране и изваждане 

на числата до 8. Пред-

ставяне на множестве-

ни модели на числото 9. 

Записване на числото с 

цифра. Сравняване на 9 

с числата 0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8. Броене в прав и 

обратен ред.

Текущо 

формиращо 

оценяване

11. ХII 11. Събиране и 

изваждане на 

числата до 

9. Поредно 

броене

упраж-

нение

Извършва събиране и 

изваждане в множе-

ството на числата 

до 9. Представя 9 

като резултат от 

събиране на две чис-

ла. Намира първото 

или второто събира-

емо в състава на чис-

лото 9. Сравнява

Събиране и изваждане; 

сравняване на сбор и раз-

лика с число. Допълване 

до 9. Изваждане от 9. 

Задача за намиране на 

неизвестен компонент 

на операциите събиране 

и изваждане чрез състав 

на число. Събиране на 

три числа. Поредното 

Текущо 

формиращо 

оценяване
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сбор и разлика с число 

в множеството на 

числата до 9. Събира 

три числа. Знае ред-

ните значения на чис-

лата  от 1 до 9. Брои 

до 9 в прав, обратен 

ред и поредно. 

броене като най-

естест вен начин за 

наредба на обекти. 

Релацията „наредба“ и 

термините „следва“ и 

„предхожда“.

12. ХII 12. Числото 10. 

Събиране и 

изваждане на 

числата до 10

нови 

знания

Познава количест-

вената характерис-

тика на числото 10, 

записва го, сравнява 

го с изучените числа, 

брои в прав и обра-

тен ред. Извършва 

събиране и изваждане 

в множеството на 

числата до 10. Пред-

ставя 10 като ре-

зултат от събиране 

на две числа. Събира 

три числа.

Представяне на мно-

жествени модели на чис-

лото 10. Записване на 

числото с цифри. Срав-

няване на 10 с числата 0, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бро-

ене в прав и обратен 

ред, поредно броене. 

Събиране и изваждане с 

числата до 10. Допълва-

не до 10. Изваждане от 

10. Сравняване на сбор и 

разлика с число.  Попъл-

ване на липсващи числа 

в редица от числа. 

Текущо 

формиращо 

оценяване

13. ХII 13. На пазар. 

Упражнение: 

български пари

упраж-

нение

Разпознава: монети-

те от 1 ст., 2 ст., 

5 ст., 10 ст., 1 лв., 

2 лв.; банкноти от 

2 лв., 5 лв., 10 лв. Съ-

бира и изважда числа-

та до 10. Разпознава 

по стойност българ-

ските пари и извърш-

ва събиране и изваж-

дане. Решава устно 

текстови задачи.

Моделиране с действие 

събиране и изваждане на 

практически ситуации 

от  размяна на пари – 

„разваляне“ и „уедрява-

не“; покупко-продажба 

на предмети (продук-

ти). Решаване на задачи 

за събиране на три чис-

ла. Решаване на задачи, 

развиващи логическото 

и комбинаторното ми-

слене. Решаване на зада-

чи с избираем отговор.

Текущо 

формиращо 

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

14. 14. Математиче-

ско състезание 

върху научено-

то дотук

оценка Прилага знанията за 

числата до 10, опе-

рациите и релации-

те с тях. Извършва 

действията с изуче-

ните мерни и парич-

ни единици.

Диагностика на междин-

но ниво на: знанията за 

числата до 10, операции-

те и релациите с тях;  

действията с изучените 

мерни и парични едини-

ци. Решаване на задачи с 

логически характер.

Диагностика 

на получените 

знания за 

числата до 10, 

операциите и 

релациите с 

тях

15. I 15. Числaта от 

11 до 20. 

Едноцифрени 

и двуцифрени 

числа

упраж-

нение

Познава естествени-

те числа до 20 и знае 

техния състав. Брои 

в прав и обратен 

ред, записва числата 

с цифри. Познава зна-

чението на цифрите 

според позицията им 

в записа на числата. 

Сравнява, записва и 

подрежда числата по 

даден признак.

Моделиране на числата 

от 11 до 20 с множе-

ства от конкретни и 

абстрактни обекти. 

Установява взаимовръз-

ка между числа и ги под-

режда в числова редица. 

Сравняване и подрежда-

не на числата по зада-

ден признак.

Текущо 

формиращо 

оценяване

16. 16. Отсечка. 

Сантиметър. 

Чертане на 

отсечка по 

дадена дължина

упраж-

нение

Разпознава точка 

и отсечка. Познава 

мерната единица 

сантиметър и ней-

ното означение (см). 

Измерва дължина на 

отсечка. Прави про-

верка на измерване. 

Извършва действи-

ята събиране и из-

важдане с мерната 

единица см. Чертае 

отсечка по дадена 

дължина. Сравнява 

дължини на отсечки.

Съпоставяне на поняти-

ята права линия, крива 

линия, точка, права. Из-

мерване на отсечки. Съ-

биране и изваждане мер-

ните числа на отсечки. 

Откриване на отсечки 

в чертежи. Проверка на 

резултат от извършено 

аритметично дейст-

вие. Чертане на отсеч-

ки по дадена дължина. 

Текущо 

формиращо 

оценяване
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17. 17. Събиране на 

двуцифрено 

число с 

едноцифрено 

число. 

Триъгълник

упраж-

нение

Извършва събиране 

на  двуцифрено число 

и едноцифрено. Раз-

познава елементите 

на текстовата зада-

ча – условие, числови 

данни, въпрос. Разпоз-

нава елементите на 

триъгълника. 

Решаване на задачи за 

събиране на двуцифрено 

и едноцифрено число, 

откриване и приложе-

ние на аналогията при 

събирането на едноциф-

рени числа. Определяне 

елементите на триъгъл-

ника. Измерване страни-

те на триъгълника.

Текущо 

формиращо 

оценяване

18. 18. Изваждане на 

едноцифрено 

число от 

двуцифрено 

число.

Правоъгълник

упраж-

нение

Извършва действие-

то изваждане на ед-

ноцифрено число от 

двуцифрено. Разпоз-

нава геометричната 

фигура правоъгълник 

и елементите му. 

Чертае правоъгълник 

в квадратна мрежа.

Решаване на текстови 

задачи и задачи-числови 

изрази от изваждане. 

Откриване и измерване 

страните на правоъгъл-

ник. Решаване на задачи 

за комбинаторно мисле-

не – броене на правоъ-

гълници в геометрични 

конструкции. Чертане 

на правоъгълник по даде-

ни размери.

Текущо 

формиращо 

оценяване

19. II 19. Изваждане на 

числото 10. 

Квадрат

упраж-

нение

Извършва дейст-

вието изваждане с 

умалител 10. Разбира 

структурата на тек-

стовата задача. Раз-

познава геометрич-

ната фигура квадрат 

и елементите му. 

Измерва дължините 

на страните.

Решаване на задачи от 

изваждане на числото 

10. Описване с мате-

матически модел на 

реални и картинно пред-

ставени практически 

ситуации. Измерване на 

страните на квадрата. 

Решаване на задачи за 

комбинаторно мислене 

– броене на квадрати в 

геометрични конструк-

ции.

Текущо 

формиращо 

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

20. 20. Изваждане на 

двуцифрени 

числа

упраж-

нение

Извършва действие-

то изваждане на дву-

цифрени числа. Разби-

ра структурата на 

текстовата задача. 

Сравнява число с раз-

лика на числа.

Решаване на задачи 

от изваждане без пре-

минаване. Описване с 

математически модел 

на реални и картинно 

представени практи-

чески ситуации. Арит-

метично откриване на 

неизвестни компоненти 

при изваждането. Чете-

не с разбиране на тек-

стова задача. Решаване 

на числови пирамиди от 

изваждане.

Текущо 

формиращо 

оценяване

21. 21. Изваждане от 

20. Проверка 

на действие 

изваждане

упраж-

нение

Извършва изваждане 

на число от 20, прави 

проверка със събира-

не.

Решаване на задачи от 

събиране и изваждане. 

Прилагане на връзките 

между събирането и из-

важдането при решава-

не на задачи. Сравняване 

на число с разлика на 

числа.

Текущо 

формиращо 

оценяване

22. 22. Събиране – 

допълване с 1, 

2 и 3

упраж-

нение

Извършва действие 

събиране с премина-

ване, когато едното 

събираемо е 9, 8 или 

7. Свързване на арит-

метично действие 

с практическо реше-

ние и формулиране 

на отговор.Съставя 

и решава задачи със 

словосъчетанието  

„с … по-голямо“.

Усвояване на алгоритъ-

ма за събиране с преми-

наване, когато се налага 

допълване на десетица-

та с 1, 2 или 3. Включва-

не на  словосъчетание-

то „с … по-голямо“ при 

съставяне и решаване 

на числов израз, при за-

пис на числова редица.

Текущо 

формиращо 

оценяване
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23. 23. Събиране – 

допълване с  

4, 5, 6, 7 и 8

упраж-

нение

Извършва действие 

събиране с премина-

ване, когато едното 

събираемо е 6, 5, 4, 

3 или 2. Решава тек-

стови задачи с едно 

пресмятане.

Усвояване на алгоритъ-

ма за събиране с преми-

наване, когато се налага 

допълване на десетица-

та с 4, 5, 6, 7 или 8. Из-

ползване на компоненти-

те на събирането. Реша-

ване на задачи с включе-

но словосъчетание „с...

по-голямо“. Откриване 

на закономерности при 

ритмично редуване на 

геометрични фигури.

Текущо 

формиращо 

оценяване

24. 24. Събиране с 

преминаване.

Часовник

упраж-

нение

Извършва действие 

събиране с премина-

ване. Познава мерна-

та единица час и ней-

ното означение (ч).

Решаване на: задачи от 

събиране; задачи, разви-

ващи логическото и ком-

бинаторното мислене. 

Познаване на часовника 

като уред за измерване 

на времето и определя-

не на времето по часов-

ник.

Текущо 

формиращо 

оценяване

25. 25. Изваждане от 

11, 12 и 13

упраж-

нение

Извършва изваждане 

с умаляемо 11, 12 или 

13. Решава текстови 

задачи с включено 

словосъчетание  

„с...по-малко“.

Усвояване на алгоритъ-

ма за изваждане с пре-

минаване. Описване с 

математически модел 

на реални и картинно 

представени практичес-

ки ситуации. Използване 

на закономерност при 

запис на числова редица.

Текущо 

формиращо 

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

26. IV 26. Изваждане от 

двуцифрено 

число – втори 

начин. Изваж-

дане от 14 и 

15

упраж-

нение

Извършва изваждане 

с преминаване. Реша-

ва текстови задачи. 

Извършва изваждане 

с умаляемо 14 и 15. 

Решава текстови за-

дачи. Решава задачи 

със словосъчетание 

„с...по-малко“. Използ-

ва компонентите на 

изваждането.

Усвояване на алгоритъм 

за изваждане с премина-

ване. Решаване на: зада-

чи от изваждане; задачи 

от покупко-продажба; 

задачи, развиващи логи-

ческото и комбинатор-

ното мислене. Решаване 

на текстови задачи; за-

дачи със словосъчетание 

„с...по-малко“.

Текущо 

формиращо 

оценяване

27. 27. Съставяне 

на текстови 

задачи

упраж-

нение

Решава текстови 

задачи. Съставя тек-

стова задача с едно 

пресмятане по илюс-

трация и по числов 

израз.

Описване с матема-

тически модел на кар-

тинно представени 

ситуации. Съставяне 

на текстова задача по 

илюстрация, по числов 

израз и даден модел.

Текущо 

формиращо 

оценяване

28. 28. Числата 10, 

20, 30, …, 100. 

Събиране на 

числата 10, 20,

30, ..., 100

упраж-

нение

Познава числата 

10, 20, 30, …, 100 и 

техните означения 

с цифри, сравнява 

ги. Познава десети-

цата като бройна 

единица. Брои по 

десетици. Извършва 

действието събира-

не на числата 10, 20, 

30, ..., 100. Брои по 

десетици.

Усвояване на записа и 

наименованието на 

числата от 10 до 100 и 

десетицата като брой-

на единица. Сравняване 

на числата. Решаване 

на задачи от събиране. 

Използване на състав на 

число и на аналогията 

с едноцифрените чис-

ла. Решаване на задачи, 

развиващи логическото 

и комбинаторното ми-

слене.

Текущо 

формиращо 

оценяване
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29. V 29. Изваждане на 

числата 10, 20,

30, ..., 100. 

Български пари. 
В магазина

упраж-

нение

Извършва действие-

то изваждане на чис-

лата 10, 20, 30, ...,  

100. Познава банк-

нотите от 20 лв., 

50 лв., 100 лв. и мо-

нетите от 20 ст., 

50 ст. Решава и със-

тавя текстови зада-

чи с тях.

Решаване на задачи от 

изваждане. Използване  

състав на число и на 

аналогията с едноцифре-

ните числа. Проверка на 

изваждане със събиране. 

Решаване на задачи, раз-

виващи логическото и 

комбинаторното мисле-

не. Решаване на задачи 

от събиране и изважда-

не на левове и стотин-

ки. Решаване и съставя-

не на текстови задачи 

от покупко-продажба.

Текущо 

формиращо 

оценяване

30. V 30. Текстови 

задачи

упраж-

нение

Решава текстови 

задачи с изучените 

мерни единици.

Решаване на текстови 

задачи с аритметичен 

модел сбор или разлика 

на изучени мерни едини-

ци.

Текущо 

формиращо 

оценяване

31. 31. Математиче-

ско състезание 

върху научено-

то през годи-

ната

оценка Извършва събиране и 

изваждане с изучени-

те числа. Сравнява 

числа; сбор и разлика 

с число. Решава тек-

стови задачи с едно 

пресмятане.

Диагностика на полу-

чените през учебната 

година аритметични и 

геометрични знания.

Диагностика 

на получените 

през учебната 

година знания 

по математи-

ка




