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Abstract: Teaching mathema  cs in primary school gives the opportunity to develop students’ mathema  cal 
thinking. The aim of this research is to present some applied op  ons, which will contribute to the development 
of logical thinking of students in primary school during the mathema  cs teaching process. This ar  cle is the re-
sult of my pedagogical interest in the problem of raising student achievement in mathema  cs by applying tech-
niques for educa  onal reasons. The crea  on of las  ng interest in learning math, overcoming the iner  a of stu-
dents and persuading them that they receive knowledge with prac  cal value are achievable if didac  c process 
intensifi ed and it has diversifi ed. This can be achieved in line with the tradi  onal input and innova  ve methods, 
devices, techniques. Innova  ve tools to apply and games.
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Училището не може да остане встрани от бурното навлизане на новите информационни и комуника-
ционни технологии (ИКТ) във всички сфери на обществения живот. Факт, продиктуван от глобализиране-
то на съвременното общество, в което владеенето и ползването на информационни и комуникационни 
технологии е съществен елемент от функционалната грамотност на всеки човек, необходимо условие за 
неговата лична и професионална реализация и израстване. Не трябва да се забравя, че използвайки ИКТ 
в учебната дейност, учителят удовлетворява потребностите и интересите на учениците, осигурява по-до-
бри условия за работа в екип, създава условия за прилагане на метакогнитивния подход в преподаване-
то, чрез който вниманието на учениците се насочва към процеса на собственото им учене на базата на ре-
флексия и анализ. Повишаването на активността на учениците при обучението се определя като основна 
педагогическа дейност. Стремежът е да се намерят начини за внасяне на външна мотивация там, където 
липсва вътрешна. С навлизането на информационните технологии в училище, възможностите за постига-
не на оптимални условия за това са много по-големи.

Обучението по математика в началния етап на ОУ оказва значително развиващо въздействие върху 
учениците. Най-същественото при усвояването на математически знания е да се овладеят общи и рацио-
нални подходи на познавателната дейност. Представената тук добра практика е на тема „Да научим по-
вече за историята на България – умножение и деление до 1 000 000“ и се основава на схващането, че ин-
тегрирането на предметите човекът и обществото и математика води до повишаване на мотивацията и 
ефективността на образователния процес. Урокът се проведе в град Пазарджик в ОУ „Проф. Иван Бата-
клиев“ през месец март 2017 година. В него е използван мултисензорен екран тъч дисплей с многоези-
чен софтуер mozaBook, който е с богат набор от инструменти. mozaBook е образователен презентацио-
нен софтуер за интерактивна дъска с вградени приложения на образователни видеоклипове, интерактив-
ни 3D модели, които се превеждат и на български език. Ефектните, анимирани презентации, допълнени 
с видеоклипове и 3D сцени подобряват визуалната култура на учениците и засилват интереса към учене-
то. Учителите могат да създават свои собствени презентации или да превърнат своите учебници в инте-
рактивни само с няколко щраквания на мишката. Електронните учебници и презентации могат да бъдат 
обогатени с изображения, чертежи и интерактивни 3D модели, както и персонализирани работни листо-
ве, създадени с вградения редактор на упражнения в mozaBook. Повече от 100 тематични приложения 
предоставят уникален начин за преговор и задълбочаване на придобитите знания.
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Методика на обучението

Софтуерът поддържа сензорни функции, неговият потребителски интерфейс може да се адаптира 
към размера на дисплея и да се използва, както на интерактивни дъски, така и на лаптопи. Наличен е в 
онлайн магазина в няколко варианта: за ученици, учители и за обучение в клас на следния адрес https://
www.mozaweb.com/bg/mozabook.

Включените задачи са съобразени с учебното съдържание и поставените в урока акценти, а тех-
ническата сложност за изпълнението им е съобразена с възрастовите особености на учениците. Ин-
струментите на mozaBook се използват за онагледяване на учебното съдържание и за фронтална ра-
бота с екипите. С тях са разработени задачи от различни таксономични нива: за проверка на знания, 
за разбиране, за анализ и синтез. Изборът и приложението на инструментите в урока зависят от за-
мисъла на урока, от творческото виждане на учителя и от възможностите на учениците. Умението за 
работа в екип представлява комплекс от редица положителни качества, най-важните сред които са 
толерантност, търпение, съпричастност. Екипната организация при работа с mozaBook е продиктува-
на от необходимостта учениците да общуват помежду си, да обменят идеи и знания, да се формират 
у тях качества за водене на интелигентен диалог, аргументиране на мнение, както и умения за зачи-
тане, уважение и приемане на различно чуждо становище. В хода на урока бяха оформени 4 екипа с 
по 6 ученици в екип. Съществен елемент е учениците да координират работата и след приключване-
то й да представят крайния продукт. Софтуерът дава възможност на учениците да видят верния отго-
вор на екрана.

Математиката е дисциплината, която има голям принос за развитие на творческото мислене. А екип-
ната работа може да се разглежда като важен елемент в процеса на обучението по математика. Тя има 
голямо възпитателно, образователно, развиващо и практическо значение и съдейства за развитието на 
паметта и въображението. 

Целта на урока е да се актуализират знанията на учениците за действията умножение и деление на 
естествени числа, уменията за извършване на устно и писмено умножение и деление на многоцифре-
ни числа с едноцифрено число, за разпределяне на отговорности и вземане на екипни решения. Задачи-
те, които са поставени са за развиване на наблюдателност и засилване на любознателността на ученика.

В началото на урока учениците получават творческа задача с опора за нейното изпълнение. На все-
ки екип се поставя условие да реши задачите и до отговора им да постави съответната буква от шифъра. 
Проверката е насочена към осмисляне на действията умножение и деление. С прилагането на размести-
телно и съдружително свойство учениците могат да разместват и групират множителите, за по лесно ум-
ножение. Шифърът е разположен след края на задачите в таблица с числа, под които са поставени букви 
от азбуката. При правилно решение се получават имената на племена и народи, населявали преди много 
векове нашите земи. В хода на изпълнение на тази част от задачата на екипа се наблюдава как ученици-
те работят заедно върху решаването на общата задача и са обединени в усилията си. Комуникирайки по-
между си се подкрепят, въпреки че от страна на лидерите в екипите има заповеди, разпореждания и ин-
струкции кой как да работи. 

С тази задача се актуализират знанията на учениците за цивилизацията на траките, елините и римля-
ните. Чрез вградена презентация в работната тетрадка на mozaBook се дава допълнителна информация 
за различието и взаимодействието на древна Елада и древна Тракия, както и за римското наследство в 
България. Научават, че в древността на българските земи се развили три цивилизации: тракийска, елин-
ска и римска. Любопитни факти получават за най-голямото тракийско царство в Европа – Одринското, за 
Долината на тракийските царе, за елините като изкусни мореплаватели, за римляните, създали най-мо-
гъщата древна държава в Европа + Римската империя. Интерес предизвика и информацията за един от 
най-големите римски градове от началото на Новата ера – Никополис ад Нестум, построен от император 
Траян през 105 г. от н. е. Идеята е, че чрез обучението учениците трябва да достигнат до нещо ново в ин-
дивидуален план – като знание, умение, отношение.

За да научат повече за старите вярвания в следващата творческа задача учениците решават задачи 
за намиране на неизвестно число. Под всяка задача има дума и при правилно решение трябва да поста-
вят на мястото на съответното число изпуснатата дума в текст. С помощта на интерактивните упражнения, 
обогатени с илюстративен материал в mozaBook учениците попълват текста. В края на упражнението се 
обобщава работата на учениците по поставената задача, свързвайки я с наученото за вярванията на тра-
ките и елините, като по този начин се създава интерес и към обучението по човекът и обществото в чет-
върти клас. Желанието за работа в екип на учениците се вижда в позитивна нагласа и бърза организация. 
Учениците се държат свободно, дискутират, помагат си.
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Системната, задълбочена и целенасочена работа върху решаването на разнообразни задачи, допри-
нася в голяма степен за изграждане у учениците на умения за бързо, точно и вярно извършване на опера-
циите умножение и деление. В следващо упражнение учениците попълват верижки, за да научат важни 
дати от нашата история, като годината, в която умира хан Аспарух, годината, в която начело на държавата 
застава хан Крум, както и годината, в която начело на държавата застава хан Омуртаг. Правилното реше-
ние на задачите се проверява чрез редактора на упражнения в платформата mozaBook. 

За да прочетат мъдрите думи на хан Омуртаг в последното упражнение, четвъртокласниците трябва 
да решат правилно задачи за намиране обиколката на правоъгълник, да намерят страната на квадрат с 
обиколка, равна на обиколката на правоъгълника, да намерят лицето на правоъгълника и квадрата. Тър-
сенето на причинно-следствените връзки чрез възможностите, които предоставя платформата mozaBook 
прави усвоените знания не само трайни, но и дълбоко осъзнати. „Човек и добре да живее, умира и друг се 
ражда“ -това е текстът на прочутия надпис на хан Омуртаг. С думите на владетеля се слага финал на урока 
като се прави анализ на философското разбиране за преходността на човешкия живот и за стремежа на 
човека да остане в паметта на потомците с делата си. За проверка на задачата са използвани илюстрации 
и фотографиите като нагледен материал, представящ определена информация за българския владетел. 

Описаният урок предоставя възможности за осъществяване на междупредметни връзки: с български 
език и литература (четене на текста на задачите, формулиране и записване на отговора с отделни думи); 
с човекът и обществото (решаване на текстови задачи, свързани със събития от историята на България.).

Изводи:
Прилагането на иновационните техники за учебно мотивиране в обучението по математика повиша-

ва ефективността в обучението, вследствие на изградените у децата трайни знания, умения и навици за 
работа. Постига се равнище на математическо мислене, изразяващо се в по-голяма гъвкавост, самостоя-
телност, широта, точност, критичност, творчество. Екипната работа развива математическото мислене на 
учениците и ги приучава .да наблюдават, анализират, синтезират и обобщават. Чрез математическите пъ-
тешествия предметът става по-привлекателен и се развиват интереси и към като историята. Подготовката 
за изпита за външно оценяване става по-непринудена. Учениците с желание и ентусиазъм приемат всич-
ко ново, поднесено им в обучението. Повишената мотивация за активно участие в учебния процес неми-
нуемо допринася за ефективността на обучението по математика.

Моделът на така осъществен урок с успех може да се прилага и в други учебни предмети.
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