
 

 

 

РАМКОВА УЧЕБНА ПРОГРАМА 

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ 

ЗА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЛАСТ „МАТЕМАТИКА, 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” 

 

ПО МАТЕМАТИКА 

за ученици с умствена изостаналост и с множество увреждания 

V – VІІІ клас 

І. Общо представяне на учебната програма 

 Обучението по математика допринася за цялостното развитие на детето. То 

съдейства на развитието на наблюдателността и познавателната активност, за 

формиране и усъвършенстване на мисловните процеси: анализ, синтез, сравнение, 

абстракция, обобщение.  

 Предвидените знания дават възможност за възпитание на личността на детето, 

съдействат за формиране на организираност, самостоятелност, инициативност, 

социално значими умения. 

 Цялостното обучение по математика има компенсаторно-развиващ характер. 

 Настоящата програма по математика е част от културно-образователната област 

„Математика, информатика и информационни технологии” и е предназначена за 

обучение на ученици от V до VІІІ клас с умствена изостаналост (умерена, тежка и 

дълбока) и с множество увреждания.  

 Учебното съдържание е разработено в четири ядра: „Числа”, „Равнинни 

фигури”, „Измерване”, „Моделиране” на четири нива,  като се има предвид, че 

спецификата на процеса на когнитивното развитие на учениците с умствена 

изостаналост, на психичните им процеси и на възможностите им за ориентация 

изискват многократни упражнения и повторения и използване на много нагледен 

дидактичен материал при усвояване на математическите знания, умения и 

компетентности.  

Учебната програма е разработена по ядра, като всяко съдържа различен брой 

модули, които са подредени във възходящ ред, съответстващ на потенциалните 

способности на учениците съобразно степента на увреждането им. Темите във всяко 

ядро са разработени и подредени по степен на сложност във възходящ ред. На същия 



 

 

 

принцип са подредени и очакваните резултати, уменията и компетенциите, които трябва 

да придобие ученика.  

Децата с множество увреждания могат да имат различна степен на умствена 

изостаналост, което изисква педагогът да подбира подходящото ниво (модул) от всяко 

ядро индивидуално – в съответствие с индивидуалните потребности и възможности и с 

възрастовите особености на всеки ученик. Това дава възможност на учителя да прилага 

гъвкавост при подбирането и организирането на учебното съдържание в зависимост от 

потребностите и способностите на учениците и в съответствие с училищния учебен 

план или с индивидуалния учебен план на съответния ученик. Структурирането на 

учебния материал позволява в организацията на учебния процес да бъде включена 

както индивидуална, така и диференцирана работа с учениците. 

 

ІІ. Цели на обучението по математика в V – VІІІ клас 

- формиране на математически представи и понятия; 

- запознаване и усвояване на естествените числа  до 100 - умения за разпознаване, 

четене, броене, сравняване и писане; 

- формиране на умения за съотнасяне на число- цифра – количество; 

- формиране на понятия и усвояване на аритметичните действия събиране и 

изваждане на числата до 100; 

- усвояване на математическата символика и терминология, свързана с 

изучаваните математически понятия; 

- овладяване на умения за описване на ситуации от реалния свят с математически 

модел (текстови задачи с едно пресмятане); 

- формиране на умения за моделиране с числови изрази на ситуации, описани с 

отношенията „повече с”, „по- малко с”, „пъти повече”, „пъти по- малко”; 

- задълбочаване и разширяване на знанията за мерните единици: за дължина, за 

вместимост, за време, за стойност, за маса, за ъгъл; 

- задълбочаване и разширяване на знанията за основните геометрични фигури -  

правоъгълник, квадрат, триъгълник, техните елементи и свойства; 

- развиване на уменията за чертане на геометрични фигури; 

- развиване на уменията за измерване; 

- формиране на пространствени представи; 

- практическо прилагане на знанията по математика; 

- развиване познавателните способности на учениците: памет, мисловни 

операции, реч; 

- изграждане на умения за самоконтрол и самооценка; 



 

 

 

- корекция на зрителни, пространствени и количествени възприятия и представи; 

на мисловните процеси - анализ, синтез, сравнение; на фините движения на 

пръстите на ръцете; на понятиен апарат; обогатяване на активния речник. 

 

 



 

 

 

III. Очаквани резултати от обучението по математика в V – VIII клас 

 

Ядра на 

учебното 

съдържание 

Очаквани резултати на 

равнище учебна 

програма 

Елементарни знания 

(представи) 

Умения, включително 

социални умения 

Компетентности Контекст и 

дейности 

ЯДРО 1: 

Числа 

 

Модул 1 

1.1 Умее да  чете и пише 

естествени числа (6 до 

10). 

 Очакван резултат: 

- Познава числата до 10 

и може да ги записва; 

- Умее да брои: в прав 

ред; от произволно 

избрано число;  

- Правилно съотнася 

цифра- число; 

- Разбира естествения 

ред на числата на 

числата до 10 и тяхното 

количествено 

съдържание; 

1.2. Умее да сравнява 

Теми: 

1.1. Числата от 6 до 10 - 

броене, четене, писане. 

1.2. Сравняване на числата до 

10. 

1.3. Събиране и изваждане на 

числата до 10. 

Очакван резултат: 

- Знае наименованията на 

числата до 10, може да ги 

записва с цифри и чете; 

- Умее да определя броя на 

обектите до 10 и да записва 

резултата с цифра; 

 -Умее да ги записва в 

редицата на естествените 

числа; 

- Умее да определя мястото на 

- Чете числата до 10; 

- Пише числата до 10; 

- Брои от произволно; 

избрано число в прав ред; 

- Моделира количества от 

предмети 

- Умее да се ориентира в 

числата до 10 

- Сравнява група предмети 

- Сравнява числа 

- Сравнява именувани числа 

- Умее да прави 

математически запис на 

действия събиране и 

изваждане 

- Умее да ползва калкулатор 

при решаване на задачите 

- Познава, посочва, 

назовава , открива 

цифрите на числата до 

10 

- Брои в прав ред 

- Ориентира се в 

числата до 10 

- Открива и назовава 

пропуснато число в 

числова редица 

 

Цялостната 

дейност за 

усвояване на 

числата до 10 е 

основана на 

разнообразен 

нагледен материал 

и непосредствено 

практическо 

приложение.  

Ученикът работи с 

дидактически 

материали и 

модели, 

илюстрации, 

числова лента, 

сметало- 

вертикално и 



 

 

 

числата до 10 и да ги 

подрежда по големина. 

Очакван резултат: 

- Умее да сравнява и 

нарежда числата до10; 

- Разбира принципа за 

построяване на редицата 

на естествените числа 

до 10; 

1.3. Умее да събира и 

изважда числата до 10 

Очакван резултат: 

- Разбира смисъла на 

действията събиране и 

изваждане; 

- Умее да събира и 

изважда числата до 10. 

даденото число в числовата 

редица; 

-Умее да сравнява и съпоставя 

числата до10; 

- Умее да извършва 

събирането и изваждането до 

10 с нагледен материал; 

- Знае начина на записване на 

действия събиране и 

изваждане;  

- Знае компонентите на 

действия събиране и 

изваждане. 

хоризонтално, 

калкулатор. 

Дорисува, щрихова, 

оцветява, задрасква 

за обозначаване на 

математическите 

операции с 

дозирана помощ и 

самостоятелно. 

Ученика моделира 

количествени 

образи на числа. 

Участва в игри с 

математическо 

съдържание.  

Модул 2 

2.1 Умее да  чете и пише 

естествени числа (от 10 

до 20). 

Очакван резултат: 

Теми: 

2.1. Числата от 10 до 20- 

броене, четене, писане; 

2.2. Сравняване на числата до 

20. 

- Чете числата до 20 

- Пише числата до 20 

- Брои от произволно 

избрано число в прав ред 

- Моделира количества от 

- Брои в прав ред 

- Познава, посочва, 

назовава , открива 

цифрите на числата до 

20 

Цялостната 

дейност за 

усвояване на 

числата до 20 е 

основана на 



 

 

 

- Познава числата до 20 

и може да ги записва 

- Умее да брои: в прав 

ред; от произволно 

избрано число  

- Правилно съотнася 

цифра- число-количество 

- Разбира естествения 

ред на числата до 20 и 

тяхното количествено 

съдържание 

2.2. Умее да сравнява 

числата до 20 и да ги 

подрежда по големина 

Очакван резултат: 

- Умее да сравнява и 

нарежда числата до 20 

- Разбира принципа за 

построяване на редицата 

на естествените числа 

/до 20/ 

2.3. Умее да събира и 

2.3. Събиране и изваждане на 

числата до 20. 

Очакван резултат: 

- Знае наименованията на 

числата до 20, може да ги 

записва с цифрите и чете; 

- Умее да определя броя на 

обектите до 20 и да записва 

резултата с цифра; 

 -Умее да ги записва в 

редицата на естествените 

числа 

- Умее да определя мястото на 

даденото число в числовата 

редица; 

- Умее да сравнява две числа и 

правилно да използва знаците 

>,<,=; 

- Умее да събира и изважда до 

20 

- Умее да извършва 

събирането и изваждането с 

предмети 

- Умее да се ориентира в 

числата до 20 

- Сравнява група предмети 

- Сравнява числа 

- Сравнява именувани числа 

- Умее да прави 

математически запис на 

действия събиране и 

изваждане 

-  Умее да съставя/ по 

картина и ситуация/ и да 

решава прости текстови 

задачи 

- Умее да ползва калкулатор 

при решаване на задачите 

 

- Ориентира се в 

числата до 20; 

- Осмисля начина за 

получаване на 

определено число 

- Посочва, назовава, 

чете и пише 

количествените 

отношения между 

числата; 

- Прилага знанията и 

уменията си за 

количествени 

отношения на 

практика в 

ежедневните си 

дейности; 

- Усвоява съставянето 

на елементарни 

текстови задачи с 

помощен дидактичен 

материал с или без 

разнообразен 

нагледен материал 

и непосредствено 

практическо 

приложение.  

Ученикът работи с 

дидактически 

материали и 

модели, 

илюстрации, 

числова лента, 

сметало- 

вертикално и 

хоризонтално, 

калкулатор. 

Развиване на 

умения за 

правилно 

съотнасяне на 

действие събиране 

към житейски 

ситуации за 



 

 

 

изважда числата до 20  

Очакван резултат: 

- Разбира смисъла на 

действията събиране и 

изваждане 

- Умее да събира и 

изважда числата до 20 

- Има представа за 

разместителното 

свойство на събирането 

и за връзката между 

действията събиране и 

изваждане 

нагледен материал; 

- Знае начина на записване на 

действия събиране и 

изваждане; 

- Знае компонентите на 

действия събиране и 

изваждане. 

- Разбира понятията  

„ единица” и „десетица” 

 

помощ на учителя. 

Решава елементарни 

текстови задачи. 

 

прибавяне. 

 Развиване на 

умения за 

правилно 

съотнасяне на 

действие 

изваждане  към 

житейски 

ситуации за 

отнемане. 

Модул 3 

3.1. Умее да чете и пише 

естествени числа (20 до 

100).  

Очакван резултат: 

- Познава числата до 100 

и може да ги записва 

- Умее да брои: от 

произволно избрано 

Теми: 

3.1. Числата от 20 до 100- 

броене, четене, писане 

3.2. Сравняване на числата до 

100. 

3.3. Събиране на числата до 

100 без и с преминаване 

3.4. Изваждане на числата до 

100 без и със заемане. 

- Чете числата до 100 

- Пише числата до 100 

- Брои от произволно 

избрано числа; по десетици 

- Моделира количества от 

предмети 

- Умее да се ориентира в 

числата до 100 

- Сравнява група предмети 

- Брои в прав ред от 

произволно место; по 

десетици  

- Познава, посочва, 

назовава , открива 

цифрите на числата до 

100 

- Осмисля начина за 

получаване на 

Работи с 

калкулатор. 

Представя число 

като сбор или 

разлика на две 

числа. 

Записва ситуации 

от заобикалящата 

ги действителност 



 

 

 

число; по десетици 

- Правилно съотнася 

цифра- число 

3.2. Умее да сравнява 

числата до 100 и да ги 

подрежда по големина 

Очакван резултат: 

- Умее да сравнява и 

нарежда числата до100 

- Разбира принципа за 

построяване на редицата 

на естествените числа 

3.3. Умее да събира и 

изважда числата до 100  

Очакван резултат: 

- Разбира смисъла на 

действията събиране и 

изваждане 

- Умее да събира и 

изважда числата до 100 

- Има представа за 

разместителното 

Очакван резултат: 

- Умее да определя броя на 

обектите до 100 и да записва 

резултата с цифра 

 -Умее да ги записва в 

редицата на естествените 

числа 

- Умее да определя мястото на 

даденото число в числовата 

редица 

- Умее да сравнява две числа и 

правилно да използва знаците 

<,>, =; 

- Умее да събира и изважда до 

100 по десетици и единици; 

- Умее да извършва 

събирането и изваждането с 

нагледен материал 

- Знае начина на записване на 

действия събиране и 

изваждане  

- Знае компонентите на 

- Сравнява числа 

- Сравнява именувани числа 

- Умее да прави 

математически запис на 

действия събиране и 

изваждане 

-  Умее да съставя (по 

картина и ситуация) и да 

решава прости текстови 

задачи 

- Умее да ползва калкулатор 

при решаване на задачите 

 

определено число 

- Ориентира се в 

числата до 100 

- Посочва, назовава, 

чете и пише 

количествени 

отношения между 

числата 

- Прилага знанията и 

уменията си за 

количествени 

отношения на практика 

в ежедневните си 

дейности 

- Използва различни 

начини за пресмятане 

като използва 

разместителното 

свойство на събирането 

- Решава текстови 

задачи с едно 

пресмятане 

с числови изрази  . 

Свързва числови 

изрази с 

конкретни 

ситуации. 

 



 

 

 

свойство на събирането 

и за връзката между 

действията събиране и 

изваждане 

действия събиране и 

изваждане 

- Разбира понятията  

„ единица” и „десетица” 

-  Прилага релациите 

„повече с” и „ по- 

малко с” 

ЯДРО 2: 

Равнинни 

фигури 

 

Модул 1 

1.1 Познава 

геометричните фигури 

(кръг, квадрат, 

правоъгълник, 

триъгълник) 

Очакван резултат: 

- Различава и назовава 

геометричните фигури 

- може да ги открива в 

обекти от заобикалящия 

го свят 

1.2. Може да  моделира и 

очертава триъгълник, 

квадрат, правоъгълник, 

кръг по шаблон 

Очакван резултат: 

- Моделира и  очертава 

Теми: 

1. Геометрични фигури - кръг,  

квадрат, правоъгълник и 

триъгълник. 

2. Практически дейности- 

моделиране и очертаване по 

шаблон 

Очакван резултат: 

- Различава, посочва и 

назовава геометричните 

фигури- кръг, квадрат, 

правоъгълник, триъгълник 

- Умее да моделира и  

очертава триъгълник, 

правоъгълник, квадрат и кръг 

- Умее да открива предмети 

с изучаваната форма 

- Умее да групира предмети 

по форма 

- Умее да групира 

геометрични  фигури в 

практически и схематичен 

план 

- Очертава и дорисува 

изучените геометрични 

фигури по шаблон 

- Разпознава, показва 

и назовава 

геометричните 

фигури в различни по 

сложност 

геометрични 

композиции 

- Усвоява 

разглеждането и 

сравняването на 

фигурите в 

определена 

последователност 

чрез налагане, 

групиране, 

подреждане на  

редици от 

геометрични фигури 

 Моделира с 

пръчки, 

пластилин,  

геометрични 

елементи. 

Дорисува, 

щрихова, 

оцветява, 

задрасква с 

дозирана помощ и 

самостоятелно  

 Чертае 

геометрични 

фигури с помощта 

на шаблон 

 Изработва модел 

на изучените 

фигури 



 

 

 

триъгълник, квадрат, 

кръг и правоъгълник по 

шаблон 

според размера им  Конструира 

фигури  

по дадени модели 

Модул 2  

2.1. Познава 

геометричните фигури 

(квадрат, правоъгълник, 

триъгълник), техните 

елементи и основни им 

свойства. 

Очакван резултат: 

- Разпознава, посочва  и 

назовава геометричните 

фигури 

-  Назовава техните 

елементи и знае 

основните им свойства 

- Може да ги открива в 

обекти от заобикалящия 

го свят 

2.2. Може да чертае 

триъгълник, квадрат, 

Теми: 

1. Кръг, квадрат, правоъгълник 

и триъгълник- елементи и 

основни свойства. 

2. Практически дейности - 

чертане по образец и върху 

квадратна мрежа. 

Очакван резултат: 

- Посочва и назовава 

елементите на геометричните 

фигури и знае свойствата им 

- Умее да чертае триъгълник, 

правоъгълник, квадрат върху 

квадратна мрежа и по образец 

 

- Умее да открива предмети 

с изучаваната форма 

- Умее да групира предмети 

по форма 

- Умее да групира 

геометрични  фигури в 

практически и схематичен 

план 

- Умее да чертае триъгълник, 

правоъгълник и квадрат по: 

а) опорни точки 

б) по образец 

в) върху квадратна мрежа 

- Умее да дочертава фигура 

върху квадратна мрежа , 

така че да се получи 

триъгълник,  правоъгълник 

или квадрат 

- Очертава и дорисува 

- Разпознава, показва 

и назовава 

геометричните 

фигури в различни по 

сложност 

геометрични 

композиции 

- На практическа 

основа разпознава, 

показва, назовава и 

брои върхове, страни 

и ъгли на фигури 

- Чертае геометрични 

фигури върху 

квадратна мрежа 

- Възпроизвежда 

фигури от дадена 

геометрична фигура 

чрез прегъване, 

 Моделира с 

пръчки, 

пластилин, 

геометрични 

елементи 

 Дорисува, 

щрихова, 

оцветява, 

задрасква с 

дозирана помощ и 

самостоятелно  

 Чертае 

геометрични 

фигури върху 

квадратна мрежа и 

по образец 

  Да изработва 

модел на 

изучените фигури 



 

 

 

правоъгълник  върху 

квадратна мрежа и 

образец 

Очакван резултат: 

- Чертае триъгълник, 

квадрат и правоъгълник 

върху квадратна мрежа и 

по образец 

изучените геометрични 

фигури по шаблон 

 

разрязване, окръгляне 

по образец и/или 

указание 

 Композиране на 

стилизирани 

фигури от 

геометрични 

фигури 

 Модул 3 

3.1. Пресмята обиколка 

на триъгълник, квадрат и 

правоъгълник 

- Умее да прилага 

знанията си за 

действията с числата при 

пресмятания с 

еднородни мерни 

единици и може да ги 

прилага при намиране на  

обиколка на триъгълник, 

квадрат и правоъгълник. 

Очакван резултат: 

Теми: 

1. Обиколка на триъгълник, 

квадрат и правоъгълник. 

2. Практически дейности- 

чертане с линийка 

Очакван резултат: 

- Умее да намира обиколка на 

триъгълник, квадрат и 

правоъгълник 

- Умее да чертае отсечка, 

триъгълник, правоъгълник, 

квадрат и с чертожни 

инструменти 

- Умее да открива предмети 

с изучаваната форма 

- Умее да групира предмети 

по форма 

- Умее да групира 

геометрични  фигури в 

практически и схематичен 

план 

- Умее да чертае триъгълник, 

правоъгълник и квадрат по: 

а) опорни точки 

б) по образец 

в) с линия 

г) върху квадратна мрежа 

- Разпознава, посочва и 

назовава 

геометричните фигури 

в различни по сложност 

геометрични 

композиции 

- Чертае  геометрични 

фигури  с чертожни 

инструменти  

- Разбира смисъла на 

понятието обиколка и 

умее да намира 

основни линейни 

елементи чрез 

 Моделира с 

пръчки, 

пластилин, 

геометрични 

елементи 

 Дорисува, 

щрихова, 

оцветява, 

задрасква с 

дозирана помощ и 

самостоятелно  

 Чертае 

геометрични 

фигури с 



 

 

 

3.2. Може да чертае 

отсечка, триъгълник, 

квадрат, правоъгълник с  

линийка  

Очакван резултат: 

- Чертае отсечка, 

триъгълник, квадрат, 

правоъгълник  върху 

квадратна мрежа с 

чертожни инструменти 

- Умее да дочертава фигура 

върху квадратна мрежа , 

така че да се получи 

правоъгълник , триъгълник 

или квадрат 

- Очертава и дорисува 

изучените геометрични 

фигури по шаблон 

използване на 

формулите за 

обиколка  

- Възпроизвежда 

фигури от дадена 

геометрична фигура 

чрез прегъване, 

разрязване, окръгляне 

по образец и/или 

указание 

чертожни 

инструменти 

 Да изработва 

модел на изучените 

фигури 

 Композиране на 

стилизирани 

фигури от 

геометрични 

фигури 

ЯДРО 3 

Измерване 

 

 

Модул 1 

1.1. Разбира 

математическите 

понятия за дължина, 

време, маса, обем, 

стойност. 

Очакван резултат: 

- Има елементарни 

представи за  дължина, 

време, маса, обем и 

стойност и начини за 

измерването им. 

Теми: 

1. Измерване на дължини с 

условни мерки (стъпка, 

крачка, лакът, педя, пръст) 

2. Измерване на време- 

конкретни понятия и 

представи за седмица, дни на 

седмицата. 

3. Измерване на маса и обем с 

условни мерки (чаша, лъжичка 

и др.) в нагледно- практически 

план 

- Подбира подходящи 

предметни мерки за 

измерване на величини: 

дължина, обем, маса.  

- Измерва дължини с 

условна мярка в нагледно- 

практически план.  

- Измерва течности и 

вещества с условна мярка  

 ( лъжичка, чашка и др.). 

- Измерва практически тегло 

на два предмета като ги „ 

- Осмисля понятия 

- Избира и измерва с 

подходящи условни 

мерки 

- Сравнява и изразява 

резултати от 

измерването  

- Разпознава 

паричните знаци 

- Прилага на практика 

различни начини за 

измерване 

Цялостната 

дейност е на 

практическо- 

действена основа, 

с разнообразен 

нагледен материал 

и непосредствено 

практическо 

приложение. 

Ученикът се 

включва в 

практически 



 

 

 

 4. Мерни единици за стойност- 

монети ( 1ст., 2ст., 5ст. и 10 

ст.) и банкноти 

Очакван резултат: 

- Има елементарни представи 

за измерване на величини: 

дължина, обем, маса като 

подбира подходящи мерки в 

нагледно- практически план 

- Знае елементарни понятия за 

измерване на времето и 

конкретни представи за 

измерване 

- Има елементарни представи 

за монети и банкноти  

претегля”на ръце ( по- лек, 

по- тежък). 

- Разграничава частите на 

денонощието и описва 

дейности от ежедневието. 

- Има представа за седмица, 

дни на седмицата и ги 

назовава/ 

- Изработва модели на 

монети и банкноти и ги 

използва в игрови ситуации. 

 

дейности за 

измерване на 

дължини, маса 

,обем с  условни 

мерки. Участва в 

сюжетно- ролеви 

игри. 

 

Модул 2 

2.1. Знае мерната 

единица за дължина- 

сантиметър 

Очакван резултат: 

- Умее да измерва 

отсечка в сантиметри  

Теми: 

1.Мерна единица за дължина- 

сантиметър 

2. Мерна единица за време- 

час 

3. Мерни единици за стойност- 

монети (10 ст. и 20 ст.) и 

- Умее да измерва дължина, 

маса,течност със 

съответните мерни единици 

- Моделира частите на 

денонощието чрез 

нареждане на картинки; 

разбира понятията вчера, 

- Познава мерните 

единици 

- Избира и измерва с 

подходящи мерни 

единици 

- Сравнява и изразява 

резултатите от 

Усвояването на 

мерните единици 

се осъществява на 

практическо- 

действена основа, 

с разнообразен 

нагледен материал 



 

 

 

( до 20см.) 

2.2 Знае мерната единица 

за време – час 

Очакван резултат: 

- Умее да определя 

времето по часовник в 

случаите на „кръгли” 

часове 

2.3. Знае мерните 

единици за стойност - 

монети (10 ст. и 20 ст.) и 

банкноти 

Очакван резултат: 

- Познава българските 

монети и банкноти 

2.4. Знае мерната 

единица за маса- 

килограм 

Очакван резултат: 

- Умее да измерва с 

теглилка 

2.5. Знае мерната единица 

банкноти 

4. Мерна единица за маса - 

килограм 

5. Мерна единица за течност- 

литър 

Очакван резултат: 

- Знае мерните единици и 

техните означения  

- Има елементарна представа 

за измерване с конкретните 

мерни единици 

днес  и утре 

- Измерва денонощието с 

„часовник” с четири полета: 

ден ( сутрин, обед и вечер) и 

нощ 

- Има понятие за измерване 

на време с часовник (кръгли 

часове) 

- Разпознава българските 

монети и банкноти и прави 

размяна 

измерването  

- Разпознава и 

назовава паричните 

знаци 

- Прилага на практика 

различни начини за 

измерване 

и непосредствено 

практическо 

приложение. 

 



 

 

 

за течност- литър 

Очакван резултат: 

- Умее да измерва 

течности 

Модул 3 

3.1. Знае мерната 

единица за дължина: 

сантиметър, метър, 

километър. 

Очакван резултат: 

- Умее да измерва 

отсечки, разстояния 

3.2. Знае мерните 

единици за време: 

минута и час 

Очакван резултат: 

- Умее да определя 

времето на „кръгли” 

часове и с минути 

3.3. Знае мерните 

единици за стойност- 

монети ( 10ст.,20ст., 50ст. 

Теми: 

1.Мерни единици за дължина- 

сантиметър, метър, километър 

2. Мерни единици за време- 

минута и час 

4. Мерни единици за стойност- 

монети ( 10ст.,20ст. 50ст. и 

1лв.) и банкноти 

5. Мерни единици за маса- 

грам и килограм 

6. Действия с мерни единици 

Очакван резултат: 

- Знае мерните единици, 

техните означения и връзките 

помежду им 

- Умее да прилага знанията си 

за действията с числа при 

пресмятане с еднородни мерни 

- Умее да използва мерни 

единици за  измерване на по- 

дълги разстояния и сравнява 

величини 

- Умее да измерва времето с 

часовник 

- Умее да използва 

паричните единици 

- Умее да измерва маса на 

веществата 

- Умее да извършва  

действия с изучени 

еднородни мерни единици 

 

Извършва измерване 

на предмети  и модели 

чрез съпоставяне и 

налагане и мерни 

единици в 

практически план, по 

указание , в 

схематичен план 

-  Определя 

подходящата мярка за 

измерване 

- Сравнява и изразява 

резултатите от 

измерването  

 

Дейността е 

основана на 

разнообразен 

нагледен материал 

и непосредствено 

практическо 

приложение. 

Някои от мерните 

единици се 

изучават като 

понятия.   

Използват се 

чертожни 

инструменти за 

развитие на фина 

моторика и 

подобряване на 

зрителния 



 

 

 

и 1лв.) и банкноти 

Очакван резултат: 

- Познава българските 

монети и банкноти 

3.4. Знае мерните  

единици за маса: грам и 

килограм 

Очакван резултат: 

- Умее да измерва маса 

на веществата 

3.5. Извършва действия с 

изучените мерни 

единици за дължина, за 

маса, за време, за 

стойност 

Очакван резултат: 

- Умее да извършва  

действията събиране и 

изваждане с изучените 

мерни единици 

единици контрол върху 

пръстите на 

ръцете; везни ; 

часовник с 

циферблат 

Практическа 

насоченост при 

изучаване на 

различните мерни 

единици 

Ученикът решава 

приложни задачи 

свързани с 

покупко- 

продажба, 

дължина, време. 

ЯДРО 4 

Моделиране 

Модул 1 

1.1.Умее да моделира 

Теми: 

1. Събиране и изваждане чрез 

- Умее да записва решението 

на задачата с действията 

Ориентира се в 

конкретната 

Участва в игри с 

математическо 



 

 

 

 

 

житейска ситуация за 

добавяне и отнемане при 

решаване на 

познавателни задачи 

Очакван резултат: 

- Моделира решения на 

задачи от събиране и 

изваждане чрез 

предметни групи 

моделиране на житейски 

ситуации за добавяне или 

отнемане 

Очакван резултат: 

- Практическо обединяване на 

две групи и записване чрез 

събиране 

- Практическо отделяне на 

част от групата и записване 

чрез изваждане 

събиране и изваждане 

 

ситуацията 

- Наблюдава  

- Съотнася правилно: 

житейска ситуация - 

аритметично действие 

 

съдържание 

 

Модул 2 

2.1. Знае да описва 

ситуации от 

заобикалящия го реален 

свят с математически 

модел 

Очакван резултат: 

- Умее да съставя и 

решава прости задачи от 

събиране и изваждане на 

числата до 20 по 

картинка, конкретен 

Теми: 

1. Решаване на елементарни 

текстови задачи, които 

съдържат едно действие 

Очакван резултат: 

- Умее да съставя и решава 

задачи, съдържащи едно или 

две действия 

 

 

- Умее да разбере условието 

и зададения въпрос 

- Умее да запише зададеното 

- Умее да избере 

необходимото действие за 

решаване на задачата 

 

 

- Ориентира се 

- Разбира 

- Записва 

- Решава 

- Проверява 

 

 

Ученикът работи с 

дидактически 

материали, по 

картини, 

илюстрации 

изискващи 

съставяне на модел 

за решаване на 

задачата чрез 

изучените 

аритметични 



 

 

 

дидактичен материал  действия 

Модул 3 

3.1. Знае да описва 

ситуации от 

заобикалящия го реален 

свят с математически 

модел 

Очакван резултат: 

- Умее да съставя и 

решава приложни  

(текстови) задачи, 

свързани с 

аритметичните операции 

с числата до 100 

3.2. Умее да моделира с 

числови изрази 

конкретни ситуации, 

описани с отношенията  

„повече с”, „по-малко с”. 

Очакван резултат: 

- Може да съставя 

математически задачи с 

Теми:  

1. Решаване на текстови 

задачи 

Очакван резултат: 

- Умее да използва действията 

събиране и  изваждане за 

съставяне на модел на задачи, 

съдържащи отношенията   

„ повече с”, „по- малко с” и 

които се решават с едно 

действие 

- Използва придобитите 

знания за съставяне на модел 

на задачи 

- Умее да съставя и решава 

задачи, съдържащи едно или 

две действия 

 

-Умее да записва съкратено 

текстови задачи 

- Умее да съставя и решава 

приложни задачи 

 

- Съставя и решава 

числови изрази 

- По даден числов 

израз съставя текстова 

задача 

- Прилага 

придобитите знания за 

решаване на 

практико- приложни 

задачи 

- Използва цялата 

информация при 

съставяне на модел на 

задачата 

Ученикът 

използва 

калкулатор и 

дидактически 

материали.  

 



 

 

 

числата до 100, които са 

модели на ситуации, 

описани с отношенията 

„повече с” и „по- малко с” 

 



 

 

 

ІV. Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на ученика по 

математика 

За оценяване на постиженията на учениците могат да се ползват устната, писмената 

и тестовата форма. Преобладаваща е устната форма на изпитване, при която се акцентира 

върху уменията на ученика правилно да използва математическите термини, 

способностите му да излага лично мнение. Чрез тази форма се дава възможност веднага да 

се коригират допуснатите грешки и да се попълнят  пропуските в знанията му. 

Писменото изпитване показва как ученикът може да организира работата си за 

определено време и да изявява възможностите си. Учителят при нужда може да оказва 

помощ и съдействие. Разрешава се използването на нагледни средства, калкулатор.  

Тестовете също трябва да намират място при оценяването на математическите 

знания предимно в началото на учебната година, в края на първи срок и в края на годината 

за установяване на общото ниво на постиженията.  

 

 V. Методически указания към учебната програма 

 Учебното съдържание е разпределено в четири ядра: „Числа”, „Равнинни фигури”,  

„Измерване”, „Моделиране” на три модула. 

 Ядро 1: Числа 

 Учениците се запознават с числата до 100. Усвояват знания за значението на 

цифрите според тяхното място в записа на числото. Научават се да броят, пишат, 

нареждат и сравняват числата до 100. Това задължително трябва да стане с богато 

онагледяване и използване на хоризонтално и вертикално сметало. Учениците усвояват 

алгоритмите за събиране и изваждане на числата до 100, като се използва аналогията и се 

обръща съществено внимание на понятието ред (ред на стотици, ред на десетици, ред на 

единици) и отношението между редовете. Използването на калкулатор е желателно като 

алтернативна възможност за извършване на сметни операции. Изграждат се умения за 

решаване на елементарни текстови задачи. Учениците записват съкратено такива задачи 

под ръководството на учителя. За процеса на решаване учителя трябва да използва 

различни начини за онагледяване: схеми, модели, картинки.  

 Усвояването на учебния материал трябва да се осъществява на богата практическа 

основа, осигуряваща условия за включване на децата в различни видове практически 

дейности, манипулиране с конкретни предмети, моделиране с различни материали, 

оцветяване, изрязване, рисуване, а също така и в разнообразни математически дейности -

броене, четене и писане на числа, представянето им на сметало, използване на калкулатор. 

От значение е изпълнението на самостоятелната работа от учениците, която умело се 



 

 

 

ръководи и контролира от учителя с необходимата помощ. Корекционно-компенсаторното 

въздействие се извършва непрекъснато и във всички етапи на учебния процес - при 

възприемане, осмисляне, обобщаване, затвърдяване и приложение на знанията и 

формиране на уменията. 

Ядро 2: Равнинни фигури 

Учениците задълбочават и разширяват знанията си за геометричните фигури -  

правоъгълник, квадрат, триъгълник, кръг. Пресмятат обиколка на квадрат, триъгълник и 

правоъгълник. 

 Усвояването на геометричните знания трябва да става с помощта на много и 

разнообразни практически упражнения, в които участва всеки ученик. Дейностите могат 

да бъдат следните: работа по образец, по шаблон, изрязване, оцветяване, моделиране с 

пръчици, чертане с чертожни инструменти. 

Ядро 3: Измерване 

Задълбочават се и се разширяват знанията на учениците за мерните единици: за 

дължина, за време, за вместимост, за стойност, за маса. Набляга се върху усвояване на 

действията с именувани числа. 

Развиват се умения за измерване, отчитане и записване на резултатите с именувани 

числа и извършване на действия с тях. Тези знания и умения се усвояват в логическа 

последователност достъпно, последователно и систематично на базата на подбран 

дидактичен материал и практическа дейност. 

Ядро 4: Моделиране 

В това ядро са включени знания, които имат за цел да формират умения за 

решаване на текстови задачи. Важно е учениците да разберат условието на задачата; 

величини и зависимости между тях; въпрос на задачата; определяне на необходимата 

операция - действие; решение на задачата; отговор на въпроса и т.н.  

За разбиране на условието на задачата да се използват различни дидактически 

похвати като драматизация, рисуване, манипулиране с конкретен дидактичен материал, 

като се преминава към схематично изобразяване. Формират се умения за поставяне на 

въпрос към текстова задача, откриване на зависимости, подбиране и формулиране на 

решението, което води до отговор на въпроса.  

Успешното решаване на текстови задачи повишава мотивацията на учениците и 

има положително въздействие върху цялостната работа по математика.  


