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Abstract: The paper presents some examples of lesson plans for Primary school Mathematics. The aim is 
more efficient teaching and learning process to be realized through implementation of games, team working 
and interdisciplinary approach. The resources presented here are created as project work of students from Uni-
versity „Prof. Dr Asen Zaltarov“, during classes of Methodology of Teaching Mathematics at Primary school. 
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Актуалност на проблема
Абстрактността на учебния материал по Математика в началното училище обуславя необходимостта 

от използване на нови форми за работа по време на учебните часове. Голяма част от учениците изпитват 
затруднения при усвояването на материала, а използването на конвенционалния модел на преподаване 
допълнително усложнява ситуацията, като превръща усвояването на знания по Математика в един моно-
тонен, скучен и натоварващ учениците процес. 

Всеки човек възприема, преработва, съхранява и възпроизвежда информация по различен начин. 
Стилът на учене изразява предпочитанията на индивида към начина, по който информацията достига до 
него. Сегашното поколение притежава кинетично-визуален стил на учене, изискващ динамика в класната 
стая. За създаването на динамична атмосфера в часа по математика и на адекватен към нуждите на уче-
ниците модел на работа, успешно би могла да се използва система за повишаване ефективността на уро-
ка по Математика, включваща модели на игрови и екипни задачи, както и интегрирани задачи, реализи-
ращи междупредметни връзки. 

Методическа система за по-ефективно обучение по математика в началното училище
Предложената в настоящата статия методическа система използва съчетаване на методи и подходи в 

обучението, за повишаването на ефективността му. По-високата ефективност означава постигане на по-
високи резултати в обучението по математика.

Системата включва три модула: игрови, екипен и интегративен. Приложението на системата в прак-
тиката изисква теоретична обосновка, разработване на примерни дидактични ресурси и апробиране на 
системата в практиката, чрез провеждане на педагогически експеримент. В настоящата статия ще бъдат 
представени примерни ресурси към всеки от трите модула. Предстои бъдещо апробиране и анализ на 
системата. 

Игровият модул е базиран на основните изисквания към математическите игри в началното учили-
ще, а именно [1]: 

 y задачите да следват учебното съдържание за съответния клас; 
 y правилата на играта да са кратки и ясно формулирани; 
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 y да има паралелно изпълнение на задачите, за да се избегне бездействието на група ученици, кое-
то се получава при игри с изчакване на играчите;

 y игрите със състезателен характер да се замислят и реализират с оглед на това учителят да може 
бързо да определи победител, като този процес е разбираем за учениците, за да се избегнат спо-
рове и конфликти между тях;

 y да се използват дидактични материали, позволяващи определяне изхода от играта на момента. 
Екипният модул в системата също отговаря на определени изисквания, целящи повишаване ефек-

тивността на урока по Математика. Формулировката на задачите е кратка и лесна за разбиране от учени-
ците. Екипите се разпределят от учителя, за да бъдат балансирани силите във всеки един от тях. обща-
та задача за всеки екип трябва да бъде така замислена, че учениците да работят паралелно, като всеки 
има собствена подзадача за изпълнение [1, 2]. чрез изпълнение на подзадачите се завършва глобална-
та крайна задача на екипа.

Възрастовите особености на децата в началното училище са база за създаване на интегрирания мо-
дул в системата за повишаване ефективността на урока по Математика. В начална училищна възраст де-
цата са любопитни и склонни да експериментират. Веднъж успял да привлече вниманието на учениците 
си, учителят има възможност да им предостави голям обем от информация, която те бързо и лесно могат 
да запомнят. С помощта на енциклопедични, текстови и логически задачи лесно могат да бъдат реализи-
рани богати междупредметни връзки. 

Дидактични ресурси
част от ресурсите, предложени в настоящата работа са разработени от студенти, в хода на обучение-

то им по дисциплината „Методика на обучението по математика“. Студентите са разделени на три еки-
па. Разпределят се теми от учебното съдържание по математика – теми от първи до четвърти клас. Всеки 
екип трябва да предложи иновативна разработка на урок по темата, като спазва поставени изисквания – 
освен постигане на формулираните към урока образователни цели, трябва да се използва един от подхо-
дите – игрови, екипен или интердисциплинарен. В хода на работа се поставя допълнителен акцент – да 
се развиват меки умения у учениците – екипност, комуникативност, толерантност и т.н. 

Следва кратко описание на три примерни разработки на уроци и дидактичните ресурси към тях – иг-
ра „Разбий кода“, екипна задача „Шарени яйца“ и интегрирана работа „За книгите“. 

Игра „Разбий кода!“
Играта се провежда в урок за затвърждаване на знания и уменията за събиране и изваждане на мно-

гоцифрени числа с преминаване и затвърждаване на знания и умения за решаване на текстови задачи. 
урокът преминава на два етапа. В първата част се реализира мултимедиен урок със съчетаване на фрон-
тална и индивидуална работа. Втората част на урока е разиграване на игра – „Разбий кода“. 

Фигура 1. Екрани от мултимедийната презентация, за реализиране на мултимедийната част от 
урока по математика1 

урокът следва конкретен сюжет: на учениците предстои да посетят виртуална библиотека, но за да 
получат достъп до книгите в нея, трябва да преминат през няколко препятствия, свързани с въвеждане 
на кодове и отключване на портали. Първото от тях са пет катинара, с които е заключена главната порта 
на библиотеката. За отключването на всеки катинар е необходимо учениците да решат задача. на дъска-
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та виждат задачата, решават я в тетрадките си, а след това съобщават верния отговор. По този начин, ре-
шавайки и петте задачи, отключват всички катинари и получават достъп до следващото ниво – фоайето 
на библиотеката.

Както във всяка библиотека, така и във виртуалната има отдели с различна литература. За да бъде 
разгледан всеки отдел, учениците трябва да имат чипове, със секретни кодове. Кода за всеки чип те мо-
гат да открият след като съберат числата от двойка чипове, така че в сбора да се получи число, чиято ци-
фра в реда на десетохилядите е 0.

Събирайки кодовете на всички чипове, учениците получават достъп до отдела с художествена лите-
ратура, където ги очаква още една задача. Първата задача на учениците е самостоятелно да запишат съ-
кратен запис на задачата в своите тетрадки, като се ориентират по данните, които виждат на презентаци-
ята. Следва да решат задачата по два начина. Съкратеният запис и решенията се проверяват на дъската.

Решаването на тази задача води учениците до отдела за научно-популярна литература. Там те трябва 
да преминат последното препятствие. на дъската виждат данни в съкратен запис. Целта на учениците е 
да съставят и решат собствена задача по информацията, която имат. 

Следва втората част на урока – изиграване на математическата игра – „Разбий кода“.
Класът се разделя на два отбора. Всеки отбор получава кутия със задачи за решаване – задачите (от 

събиране и изваждане на многоцифрени числа) са записани на малки листове в пет цвята – червени, зе-
лени, жълти, сини и лилави (Фиг. 2). Броят на задачите да е средно по 10 задачи на човек. Ако в отбора 
има 12 човека, то броят задачи за отбора да е около 120 – 150. Задачите на двата отбора могат да бъдат 
еднакви. Задачите са генерирани в програмата Excel и са направени така, че при сините и жълтите зада-
чи цифрата на десетохилядите в сбора или разликата да е нула (0), а при задачите върху зелените и чер-
вените картончета – цифрата на хилядите в сбора или разликата да е нула. При задачите от лилавите кар-
тончета – цифрите на хилядите и на десетохилядите в отговора не са нула. Това не се казва на учениците. 

    
Фигура 2. Примерни картони със задачи за играта „Разбий кода“

Пред всеки отбор се поставят 3 кутии. на едната за записва „0 десетохил.“, на втората – „0 хил.“, а на 
третата – „друг отговор“. 

По сигнал на учителя всеки член на отбора взима случайна задача, решава я и я пуска в съответната 
кутия. Може да реши няколко задачи и тогава да отиде до кутиите, а може да отива след всяка решена 
задача – това всеки играч определя като своя стратегия. 

Работи се за време – примерно, 10 минути. При изтичане на времето, учителят взима кутиите и всич-
ки нерешени или решени, но не пуснати в кутиите задачи не се зачитат. 

Проверката учителят прави на момента – цветово – тъй като предварително знае кои два цвята в коя 
кутия трябва да са попаднали. Като извади грешните цветове картони от кутиите отбелязва броя на греш-
ките за всеки от отборите. След това извиква двама ученици, които да преброят решените задачи във вся-
ка кутия и записва броя на вярно решените задачи. 

За разбиване на кода отборът трябва да е решил определен брой задачи, който учителят определя в 
началото на играта. По преценка на учителя и нивото на изчислителни умения на учениците той може да 
определи между 50% и 80% от общия брой за успешен изход от играта. например, нека процентът за ус-
пех е 80%, а общия брой задачи – 150. Тогава при решени 120 задачи, отборът разбива кода. 

Играта печели отборът, който е прескочил бариерата за разбиване на кода, по-бърз е и има по-голям 
брой вярно решени задачи. урокът завършва с определяне на победителя и кратко обобщение на учите-
ля за свършената в часа работа. 

Екипна задача – „шарени яйца“
Екипната задача е разработена към урок за първи клас на тема „Събиране на едноцифрени числа с 

преминаване“. Тематично задачата е ориентирана към празника Великден. Целта е да се затвърдят зна-



279

Методика на обучението

нията и уменията на учениците за събиране с преминаване, както и да се формират екипни умения. учи-
телят предварително подготвя дидактичните материали, като се съобразява с броя на учениците в кла-
са. Представените ресурси са разработени за 5 екипа с по 5 ученици, като всеки ученик има да реши по 
4 задачи. 

учителят разделя класа на екипи – средно 5 екипа по 5 деца в екип. Всеки член на екипа получава кар-
тон със задачи. Екипът получава една обща карта, в която трябва да запишат броят на яйцата по цветове. 

В горния край на индивидуалната карта е поместена легенда, обозначаваща с какъв цвят трябва да 
бъде оцветено всяко яйце, според отговора на задачата под него. ученикът решава задачата, а след това 
оцветява яйцето над нея. Когато всички ученици от екипа са готови със задачите и оцветяването, започват 
да броят получените яйца по цвят и записват съответното число в контролния лист (Фиг. 3). 

учителят от своя страна има лист с готовите отговори, с който на момента проверява верността на ра-
бота на екипите (Фиг. 4). Екипната задача по принцип не предвижда състезателен елемент. Тук ключовата 
дума е „сътрудничество“. учителят би могъл да подготви постер с очертани 5 кошници, върху които всеки 
от екипите да апликира съответния брой шарени яйца – така се получава общ продукт от екипната рабо-
та – украса за класната стая по повод великденските празници. 

 
Фигура 3. Примерни работни листове за изпълнение на екипната задача 

Фигура 4. Контролен лист на учителя 

Екипната задача има малка изчислителна сложност. но усложняването на индивидуалната тежест на 
задачите трябва да става постепенно. В случая учениците трябва да решат задачите, да оцветят старател-
но яйцата си и след това – заедно, всички деца от екипа да огледат индивидуалните картони, да броят 
внимателно и да запишат бройките яйца върху контролния лист. Времето за индивидуална работа в слу-
чая е равно или по-малко на времето на комуникация в екипа. Така тежестта на конкретната екипна зада-
ча е в по-голямата си част върху изграждането на комуникативни и екипни умения у учениците. 

Интегрирана работа „За книгите“
Интегрираната работа „За книгите“ е разработена като урок за затвърждаване на уменията за съби-

ране на многоцифрени числа с преминаване в 4. клас. Задачата дава на учениците енциклопедични зна-
ния, като осъществява и междупредметни връзки с направленията Български език и литература, човекът 
и природата и Технологии и предприемачество.

урокът следва сюжетна линия с герой – любознателно момче, на име Антон, което обича да решава 
задачи и да чете книги. Антон запознава учениците с любопитни факти за четенето, писането, книгите и 
производството на хартия. В хода на историята, учениците решават задачи за събиране на многоцифре-
ни числа с преминаване. 
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урокът е реализиран като мултимедиен урок по математика. Презентацията към урока е разработена 
с много хипервръзки и интерактивни елементи, с което се провокира интерес у учениците2. Задачите са 
разнообразни и елементът на изненада задържа вниманието на учениците и е предпоставка за активно-
то им участие в работата в часа по математика. 

Първият вид задачи са под формата на тест (Фиг. 5). Върху слайда се визуализира задачата и списък от 
отговори, сред които само един е верен. останалите отговори са много близки до верния – грешките са 
свързани с неправилно пресмятане в преминаването. Само един от дадените отговори се различава съ-
ществено като число от останалите. 

учителят избира ученик, който да маркира верния отговор на задачата. Ако ученикът избере верен от-
говор, хипервръзка препраща към интереснен факт, свързан с рециклирането на хартия. В случай, че от-
говорът е грешен хипервръзката препраща към слайд със съобщение за грешка. 

Фигура 5. Екрани от мултимедийната презентация, за реализиране 
на интегриран урок по математика 

Вторият вид задачи, включени в урока са текстови. Изборът на текстова задача става чрез завъртане 
на колелото на късмета (Фиг. 6). чрез добра анимация, която се стартира при щракване върху колелото се 
симулира случайност на избора, което поддържа любопитството на учениците. При правилно решаване 
на текстовите задачи учениците научават нови интересни факти.

Фигура 6. Избор на текстова задача чрез завъртане на колелото на късмета. 
В края на урока е предвидена изчислителна задача с препратка към алгоритъм за изработване на раз-

делител за книги (Фиг. 7). Самото изработване на разделителят може да се постави като задача за извън-
класна работа. 

Във фактите, с които учениците се запознават, е подбрана информация, която позволява кратка бесе-
да, отклоняваща за момент вниманието им от математическите изчисления и позволява „полезно“ раз-
сейване. Тази кратка почивка е и стимул да решат следващата задача. чрез получената информация уче-
ниците усвояват или актуализират знания за заглавия на литературни произведения като „Хари Потър“ , 
„Пипи Дългото чорапче“, „Приключенията на Том Сойер“ и техните автори. 
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Фигура 7. Изчислителни задачи и поставяне на задача за изработване на разделител за книги 

Заключение
Прилагането на игрови подход в обучението по математика се прави в часовете за затвърдяване на 

изчислителни знания и умения. Решаването на много на брой задачи помага да се автоматизират изчис-
лителните умения на учениците. А в играта, мотивацията за победа води след себе си желание и актив-
но целенасочено действие от страна на ученикът. Емоцията от играта е допълнителен мотивиращ фактор. 
Развиват се уменията за екипност, толерантност, взаимопомощ. Развива се критично мислене, изработ-
ване на стратегия, оптимизиране на действия. 

Екипните задачи трябва да се поставят системно в хода на обучение в началното училище – не само 
в часовете по математика. Екипната задача в малката възрастова група е свързана с повече предварител-
на подготовка за учителя. наличието на екипни ресурси, които учителят може да използва ще улесни зна-
чително неговата работа.

Реализирането на интегрирани уроци е най-популярно към момента и е практика, която начални-
те учители традиционно прилагат в своята работа, макар и не базирана на използването на технологии. 
С повишаването на дигиталните компетенции и на учителите, тези интегрирани уроци могат да се пре-
върнат в изключително атрактивни и мотивиращи за работа учениците. В практиката се прилагат не само 
мултимедийни уроци, но също и такива с използване на разнообразни интернет технологии, платформи 
за създаване на интерактивно учебно съдържание – кръстословици, пъзели, тестове и др. 

Повишаването на ефективността на урока по математика се измерва с подобряване на успеваемост-
та на учениците. Постигането на висока успеваемост може да се реализира чрез прилагане на система на 
обучение, отговаряща на нуждите и особеностите на новото дигитално поколение ученици. Този процес 
е възможен само ако учителят системно актуализира методиката си на работа, използвайки нови, рабо-
тещи и адекватни подходи и форми на педагогическо взаимодействие. Бързо развиващите се техноло-
гии, лесният достъп до тях и до разнообразна информация, както и до ресурси за подготовка на дидактич-
ни материали, разкриват пред съвременния учител огромни възможности за усъвършенстване на рабо-
тата му. Това от своя страна води до преодоляване на трудностите, които срещат учениците в клас и съз-
дава у тях съпричастност към учебния процес и желание да учат и надграждат своите знания, в частност 
– по Математика. 
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