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ИНОВАТИВНА СИСТЕМА ЗА ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ
ПО МАТЕМАТИКА В 1.– 4. КЛАС

 ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀÒÀ –– 
ËÅÑÍÀ È ÈÍÒÅÐÅÑÍÀ

„Ако ти дадат една риба, те хранят за един ден, ако ти 
покажат как се лови риба, ще имаш храна за цял живот.“

Китайска пословица 

В основата на реализираната в учебните комплекти методическа концепция за 
организация на цялостния учебен процес по математика в 1. – 4. клас лежи ком-
петентностно ориентираното обучение. В програмата за международно оценява-
не на учениците (PISA) под елементарна математическа компетентност (ЕМК) се 
разбира способността на ученика да отделя от различните ситуации математиче-
ския проблем и да го решава с помощта на елементарни математически знания 
и умения, както и склонността му да изпълнява такива дейности, които го правят 
по-уверен в себе си.

СИСТЕМАТА ВКЛЮЧВА:

 учебници
 учебни тетрадки с приложения
 дидактични табла
 книги за учителя
 помагала „Математически тренировки и блицтурнири“
 помагала „Упражнения по математика в училище и вкъщи“
 помагала „Математиката около нас“
 помагала „Знаеш ли как?“
 помагалa „Тестове за подготовка по математика за външно оценяване“
 електронни варианти на учебниците, тетрадките и помагалата
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В учебните комплекти математическите знания се представят и усвояват във 
функционална среда, тоест учениците се научават да ги използват с разбиране в 
различни ситуации от физически, социален и културен характер, в които протича 
нормалният им живот. Различните модели на житейски ситуации са конструира-
ни в съответствие с проектираните цели на обучението по математика в начален 
етап в средното училище:

А. Ситуации с научни или концептуални компетентности, 
при разрешаването на които у учениците целенасочено 
се формира разбиране на теоретичните основи на 
зададената или проектираната дейност; 

Б. Ситуации с инструментални компетентности 
(тяхната цел е формирането у учениците на базови 
умения и нагласи); 



В. Ситуации с интегративни компетентности (тяхната цел 
е да се формира у учениците способност да съчетават 
теорията с практиката);

Г. Ситуации с контекстуални компетентности (целта им е 
да се формира разбиране за социалната, екологичната и 
културната среда, в която ученикът живее);

Г. Ситуации с контекстуални компетентности (целта им е 
да се формира разбиране за социалната, екологичната и 
културната среда, в която ученикът живее);

Д. Ситуации с адаптивни компетентности, в които у учениците 
се формират умения да си представят промените, важни при 
решението на конкретните задачи, и да бъдат готови за тях;



Съдържанието на материала в учебните комплекти е структурирано около ос-
новополагащи идеи така, че да обединява различни обекти и явления и същевре-
менно да е пряко свързано с нуждите (потребностите) и опита на учениците. Тези 
фундаментални математически идеи са представени в целево структурирани 
функционални блокове, обединяващи математическото съдържание и техноло-
гията за неговото овладяване. Учебните задачи са групирани около математиче-
ските дейности (компетентности), които присъстват на всеки етап на обучението.

Е. Ситуации с мисловни компетентности, формиращи 
умения за ефективно ползване на писмените и устните 
средства за комуникация. 

1. Математическо мислене и разсъждения 
 Формулиране на въпросите по начин, характерен за 

математиката („Има ли...?“, „Ако това е така, то колко...?“, 
„Как да се намери това...?“ и др.); 

 Знания за характера на отговора, който математиката 
предполага за такъв въпрос; 

 Диференциация на различните типове твърдения 
(определение, предположение, хипотеза, твърдения и др.); 

 Разбиране и използване на възможностите и 
ограниченията на математическите понятия.

Съдържанието на материала в учебните комплекти е структурирано около ос-

Е. Ситуации с мисловни компетентности, формиращи 
умения за ефективно ползване на писмените и устните 
средства за комуникация. 



2. Математическа аргументация 
 Знания, които не представляват строги математически 

доказателства, и тяхното отделяне от други типове 
математически разсъждения;

 Следване и оценка на веригата от математически 
аргументи от различен тип; 

 Притежаване на евристични чувства („Какво може или не 
може да стане (да се случи) и защо?“); 

 Създаване на математически аргументи.

3. Комуникативни математически умения
 Изразяване в устна и писмена форма на собствени 

мисли, свързани с математическото съдържание; 
 Разбиране на писмените и устните математически 

твърдения, изказване на други подобни.

Учениците усвояват основни математически знания и формират умения да ги 
прилагат не само за решаване на математически задачи, но и за извършване 
на по-широк кръг дейности, свързани с обяснение, аргументация, комуникация, 
преценка и решаване на проблеми, базирани на математическо мислене и раз-
съждение.



5. Постановка и решаване на проблеми
 Постановка, формулировка и определяне на различните математически проблеми (например 

чисто математически, приложни, открити и закрити);

 Решаване на проблемите с различни способи – 
задачите са открити и са формулирани по такъв 
начин, че позволяват да се уточни или, обратно, 
да се разшири условието им. 

4. Моделиране
 Структуриране на предложената ситуация по такъв начин, че тя да може да се моделира;
 Превод на реалната ситуация в математическа структура; 
 Интерпретация на математическия модел с оглед на реалната ситуация; 

 Работа с математически модели и оценка на правилността 
на модела; 

 Размишляване, анализ, критика на модела и на получените 
резултати; 

 Запис, характеризиращ модела и получените резултати 
(включително и ограниченията на получените резултати); 

 Систематичен контрол върху процеса на моделиране.



6. Представяне на наличните данни в различна форма
 Избор или преход от една форма към друга форма на 

представяне на данните, съответстващи на условието на 
задачата; 

 Използване на символи, на формализиран и технически език 
и операции, включващи: 

- декодиране и интерпретация на символите и формалния език; 
превод от естествен на символичен (формализиран) език; 

- ползване на твърдения и формули, съдържащи символи; 
- използване на променливи; 
- решаване на уравнения (равенства с неизвестно число) и 

извършване на изчисления.

Подбраните в учебните комплекти компетентностно ориентирани математически за-
дачи са комплексни по своя характер. С тях се цели, от една страна, да се повиши еле-
ментарната математическа компетентност на учениците, а от друга – да се допринесе за 
придобиване на други ключови компетентности чрез осъществяване на интегративни 
връзки с езиковото обучение и останалите предмети в учебния план на началния етап 
на средното училище.

Подбраните в учебните комплекти компетентностно ориентирани математически за-

7. Използване на технически средства
 Знания и умения за използване на различни средства 

и инструменти, които могат в максимална степен да 
подпомогнат математическата дейност; 

 Знания за ограничеността при използване на такива 
средства и инструменти.
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ДИДАКТИЧНИ ТАБЛАЕЛЕКТРОННИ ВАРИАНТИ

 ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀÒÀ –– ËÅÑÍÀ È ÈÍÒÅÐÅÑÍÀ

ОЧАКВАЙТЕ

МАТЕМАТИКА– 
УРА!
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