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ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици по 4 часа

1. 1. Числата от 0 
до 20. 
Числата 10, 
20, 30, …, 90,
100

Обобщение Познава естествените числа 
до 20 и принципа за 
изграждане на редицата на 
естествените числа
Познава числата 10, 20, 30, ...,
90, 100.
Брои по единици до 20 и по 
десетици до 100.
Знае десетичния състав на 
изучените числа. 
Сравнява изучените числа.

– Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Определяне на количественото и 
редното значение на числата.
Записване на числата от 0 до 20, както 
и на числата 10, 20, 30, …, 90, 100, с 
цифри и думи.
Записване на изучените числата като 
сбор от десетици и единици и обратно.
Сравняване на изучените числа.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.
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ГОДИШЕН БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА

За нови знания – 54 часа (48%)

За затвърдяване на новите знания и за обобщение – 55 часа (49%)

За диагностика на входно, междинно и изходно ниво – 3 часа (3%)



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2. 1. Събиране и 

изваждане на 
числата до 20 
без 
преминаване 

Обобщение Извършва действията 
събиране и изваждане на 
числата до 20 без 
преминаване.
Използва връзката между 
събирането и изваждането.
Намира неизвестно число при 
действията събиране и 
изваждане
Познава термините 
събираемо, сбор, умаляемо, 
умалител и разлика.

– Събиране и изваждане на числата до 
20 без преминаване.
Намиране на неизвестно число при 
действията събиране и изваждане.
Откриване на компонентите и 
резултатите при действията събиране
и изваждане.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

3. 1. Събиране и 
изваждане на 
числата до 20 с 
преминаване. 
Събиране и 
изваждане на 
числата 10, 20, 
30, …, 90, 100

Обобщение Извършва действията 
събиране и изваждане на 
числата до 20 с преминаване.
Събира и изважда числата 10, 
20, 30, …, 90, 100.
Прави проверка на 
изваждането със събиране.
Използва връзката между 
събирането и изваждането за 
намиране на неизвестно 
умаляемо.

– Събиране и изваждане на числата до 
20 с преминаване.
Събиране и изваждане на числата 10,
20, 30, …, 90, 100.
Намиране на неизвестно число при 
действията събиране и изваждане.
Използване на връзката между 
действията събиране и изваждане за 
проверка на изваждането със 
събиране и за намиране на 
неизвестно умаляемо.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

4. 1. Текстови задачи Обобщение Решава прости текстови 
задачи от събиране и 
изваждане. 
Съставя и решава проста 
текстова задача с включено в 
условието словосъчетанието 
„с ... повече“ или „с ... по-
малко“.
Съставя и решава проста 
текстова задача с включен във 
въпроса термина повече или 
по-малко. 
Съставя прости текстови 
задачи по илюстрация и по 
числов израз. 

– Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Решаване на текстови задачи от 
събиране и изваждане.
Съставяне на текстови задачи по 
илюстрация и по числов израз.
Сравняване на стойности на числови
изрази.
Екипно решаване на задача, която 
развива логическото мислене.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.
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Сравнява стойности на 
числови изрази.

5. 2. Триъгълник. 
Квадрат. 
Правоъгълник. 
Кръг. Отсечка. 
Измерване. 
Чертане

Обобщение Разпознава изучените 
геометричните фигури и 
елементите им – страна и 
връх.
Измерва отсечка и определя 
дължината ѝ в сантиметри. 
Чертае отсечка (в  см), която е 
„с ... см по-дълга“/„с ... см по-
къса“ от дадена отсечка.
Съставя и решава задача с 
геометрично съдържание. 
Чертае квадрат и 
правоъгълник в квадратна 
мрежа.

– Извличане на информация от 
илюстрация.
Определяне на броя на страните и 
броя на върховете на геометричните 
фигури триъгълник, правоъгълник и 
квадрат.
Чертане на отсечки.
Допълване на въпроса и решаване на
задача с геометрично съдържане.
Чертане на квадрат и правоъгълник в
квадратна мрежа.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

6. 2. Входно ниво. 
Игра

Диагностика 
на входно 
ниво

Познава изучените в първи 
клас числа и записването им с 
цифри и думи.
Сравнява изучените числа.
Сравнява стойностите на 
числови изрази.
Извършва действията 
събиране и изваждане на 
числата до 20. 
Извършва действията 
събиране и изваждане на 
числата 10, 20, 30, …, 90, 100.
Прави проверка на 
изваждането със събиране. 
Чертае отсечка (в см), която е 

– Индивидуално изпълнение на 
задачите от входното ниво за 
установяване на знанията и уменията
на учениците.
Работи се в учебната тетрадка.

Планиране, организиране и 
изпълнение на възложените задачи 
във времето при изработване на 
проект по зададения образец.

Писмена 
проверка.

Входното 
ниво е 
представен
о в учебна 
тетрадка 
№ 1. 
В края на 
часа се 
предлага 
играта 
Открий 
кое число 
се крие зад
всяко 
листо, и 
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„с ... см по-къса“ от дадена 
отсечка.
Решава текстова задача с едно 
пресмятане.

реши 
задачите.

7. 2. Числата от 21 
до 100

Нови знания Познава числата от 21 до 100 
и принципа за образуване на 
редицата на естествените 
числа до 100. 
Разпознава реда на единиците 
и реда на десетиците на 
двуцифрено число. 
Брои до 100 в прав и в 
обратен ред.
Представя двуцифрено число 
като сбор от десетици и 
единици.

числата от 21 до 
100; 
стотица

Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Запознаване с количествените 
характеристики на числата от 21 до 
100 и техните означения с цифри.
Разбиране на принципа за 
изграждане на редицата на 
естествените числа (до 100).
Извеждане на връзките:
10 дес. = 1 стот., 1 стот. = 10 дес. = 
100 ед.
Броене в прав и в обратен ред.
Четене и записване (с цифри и думи)
на числата до 100.
Записване на двуцифрените числа 
като сбор от десетици и единици.
Екипно решаване на задача, която 
развива креативността.

Устна 
проверка.

8. 2. Числата от 21 
до 100

Затвърдяване Определя мястото на всяко 
число в редицата на 
естествените числа до 100.
За дадено число определя 
предходното и следващото го 
число.
За дадено число определя най-
близките числа с цифра на 
единиците 0.
Записва двуцифрени числа с 
цифри.
Познава принципа за 
образуване на редица от 
естествени числа и я допълва.

Извличане на математическа 
информация от схематично 
изображение.
Определяне на мястото на числата до
100 в числовата редица.
Записване на двуцифрени числа по 
зададен брой десетици и единици.
Откриване на зависимостта между 
числата в числова редица и 
допълване на редицата.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

9. 3. Сравняване на 
числата до 100

Нови знания Сравнява числата до 100.
Решава практически задачи. 

– Извличане на математическа 
информация от илюстрация за 

Устна 
проверка.

4



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
сравняване на две числа.
Сравняване на числата до 100.
Съставяне на увеличаващи се и 
намаляващи редици, установяване на
връзки чрез използване на символите
>, =, <.
Решаване на практическа задача чрез
сравняване на две числа.

10. 3. Редно значение 
на числата до 
100

Нови знания Брои поредно до 100, като 
използва числителни редни 
имена.
Познава и записва 
числителните редни имена. 
Съставя и решава задачи по 
образец. 

– Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Определяне на редното значение на 
числата до 100.
Записване на числителни редни 
имена чрез номериране на картинки, 
изразяващи последователността на 
моменти от изучена басня.
Съставяне на разказ по серия от 
картинки.
Съставяне и решаване на задачи по 
образец.

Устна 
проверка.

11. 3. Дециметър Нови знания Познава мерната единица за 
дължина дециметър и 
нейното означение (дм).
Обяснява връзката между 
мерните единици за дължина 
сантиметър и дециметър.
Превръща именувани числа – 
от см в дм, и обратно.
Сравнява именувани числа 
(изразени в дм и в см).
Решава практическа задача.
Чертае отсечка по дадена 
дължина, изразена в 
дециметри.

дециметър Извличане на информация от 
илюстрация.
Запознаване с мерната единица за 
дължина дециметър.
Четене и съкратено записване на 
мерната единица дециметър.
Извеждане на връзката: 10 см = 1 дм.
Превръщане на именувани числа от 
см в дм и обратно.
Сравняване на именувани числа (дм, 
см).
Съставяне на увеличаващи се и 
намаляващи редици от именувани 
числа, установяване на връзки чрез 
използване на символите >, =, <.
Решаване на практическа задача чрез
сравняване на две именувани числа.
Чертане на отсечка по дадена 

Устна 
проверка.
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дължина, изразена в дециметри.
Екипно решаване на задача, която 
развива логическото мислене и 
пространственото въображение.

12. 3. Метър Нови знания Познава мерната единица за 
дължина метър и нейното 
означение (м).
Обяснява връзката между 
мерните единици за дължина 
сантиметър, дециметър и 
метър.
Превръща именувани числа – 
от м в дм и обратно, от дм в 
см.
Сравнява именувани числа 
(изразени в м, дм и см).
Решава практически задачи. 

метър Извличане на информация от 
илюстрация.
Запознаване с мерната единица за 
дължина метър.
Четене и съкратено записване на 
мерната единица метър.
Извеждане на връзките: 
10 дм = 1 м, 100 см = 1 м.
Превръщане на именувани числа от 
м в дм и обратно, от дм в см и 
обратно.
Сравняване на именувани числа (м, 
дм, см).
Решаване на практическа задача чрез
сравняване на две именувани числа.
Съставяне на редица от именувани 
числа по указание.

Устна 
проверка.

13. 4. Мерните 
единици метър,
дециметър и 
сантиметър

Затвърдяване Определя разстояния, 
изразени в метри, и ги 
сравнява.
Сравнява именувани числа, 
изразени в мерни единици за 
дължина.
Подрежда във възходящ или 
низходящ ред именувани 
числа (в м).
Сравнява именувани числа, 
като използва връзките между
метър, дециметър и 
сантиметър.

– Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Определяне на разстояния, изразени 
в метри.
Сравняване на именувани числа, 
изразени в мерни единици за 
дължина.
Съставяне на увеличаващи се и 
намаляващи редици от именувани 
числа, установяване на връзки чрез 
използване на символите >, =, <.
Откриване на равни именувани 
числа въз основа на връзките между 
метър, дециметър и сантиметър.
Екипно решаване на задача, която 
развива пространственото 
въображение.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.
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14. 4. Числата до 100. 

Мерни единици 
за дължина

Обобщение Определя мястото на всяко 
число в редицата на 
естествените числа до 100.
Сравнява абстрактни и 
именувани числа до 100.
Познава редното значение на 
числата до 100.
Решава практическа задача.

– Определяне на мястото на всяко 
число в редицата на естествените 
числа до 100.
Сравняване на абстрактни и 
именувани числа (до 100).
Определяне на редното значение на 
числата до 100. 
Решаване на практическа задача чрез
сравняване на две именувани числа.
Екипно решаване на задача, която 
развива логическото мислене

Формиращо 
оценяване.
Писмена и 
устна 
проверка.

15. 4. Събиране и 
изваждане на 
числа от вида 30
+ 4; 
34 – 4; 
34 – 30

Нови знания Извършва аритметичните 
действия събиране и 
изваждане на числа от 
посочения вид.
Използва връзката между 
събирането и изваждането за 
намиране на стойности на 
числови изрази.
Сравнява стойностите на 
числови изрази.
Решава текстови задачи от 
събиране и изваждане с едно 
пресмятане.

– Извличане на математическа 
информация от схематични 
изображения. 
Моделиране с числови изрази.
Събиране и изваждане на числа от 
вида 
30 + 4; 34 – 4; 34 – 30.
Намиране на неизвестно число при 
събирането и изваждането.
Сравняване на сбор или разлика с 
число, сравняване на стойности на 
числови изрази.
Решаване на текстови задачи от 
събиране и изваждане с едно 
пресмятане.

Устна 
проверка.

16. 4. Разместително 
свойство на 
събирането

Нови знания Познава и използва 
разместителното свойство на 
събирането.
Събира и изважда числата до 
100 (изучени случаи).
Използва връзката между 
събирането и изваждането за 
съставяне и решаване на 
задачи.
Прави проверка на 
изваждането със събиране.
Решава проста текстова задача

разместително
свойство на 
събирането

Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Запознаване с разместителното 
свойство на събирането и формиране
на умения за използването му.
Събиране и изваждане на числата до 
100 (изучени случаи).
Използване на връзката между 
действията събиране и изваждане за 
съставяне и решаване на задачи и за 
проверка на изваждането със 
събиране.

Устна 
проверка.
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от събиране.
Записва съкратено проста 
текстова задача.

Решаване на текстова задача от 
събиране с едно пресмятане.
Съкратено записване на текстова 
задача.

17. 5. Събиране и 
изваждане на 
числа от вида 24
+ 3; 27 – 3 

Нови знания Извършва аритметичните 
действия събиране и 
изваждане на числа от 
посочения вид.
Използва разместителното 
свойство за рационално 
пресмятане на числови 
изрази.
Сравнява стойностите на 
числови изрази.
Решава проста текстова задача
от изваждане.
Записва съкратено текстова 
задача. 

– Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Събиране и изваждане на числа от 
вида 
24 + 3; 27 – 3.
Намиране на неизвестно число при 
събирането и изваждането.
Използване на разместителното 
свойство на събирането за 
рационално пресмятане на числови 
изрази.
Сравняване на стойностите на 
числови изрази.
Решаване на текстова задача от 
изваждане с едно пресмятане.
Съкратено записване на текстова 
задача.

Устна 
проверка.

18. 5. Събиране и 
изваждане на 
числа от вида 24
+ 3; 27 – 3 

Затвърдяване Извършва аритметичните 
действия събиране и 
изваждане на числа от 
посочения вид.
Прави проверка на 
изваждането със събиране.
Записва съкратено текстови 
задачи.
Решава проста текстова задача
за намиране на число, с 
няколко единици по-
голямо/по-малко от дадено 
число.

– Събиране и изваждане на числа от 
вида 
24 + 3; 27 – 3.
Използване на връзката между 
действията събиране и изваждане за 
проверка на изваждането със 
събиране.
Съкратено записване на текстови 
задачи.
Решаване на текстови задачи от 
събиране и изваждане с едно 
пресмятане.

Формиращо 
оценяване.
Писмена и 
устна 
проверка.

19. 5. Съдружително 
свойство на 
събирането. 
Скоби

Нови знания Познава и използва 
съдружителното свойство на 
събирането.
Събира две или три числа.

съдружително 
свойство на 
събирането; 
скоби

Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Запознаване със съдружителното 
свойство на събирането и формиране

Устна 
проверка.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Решава проста текстова задача
за сравняване на две числа по 
тяхната разлика.
Преобразува текстова задача.
Съставя текстови задачи по 
картина.

на умения за използването му.
Събиране на две или три числа.
Решаване на текстови задачи за 
сравняване на две числа по тяхната 
разлика.
Преобразуване на текстова задача.
Съставяне на текстови задачи по 
картина.

20. 5. Събиране и 
изваждане на 
числа от вида 
34 + 20; 
54 – 20

Нови знания Извършва аритметичните 
действия събиране и 
изваждане на числа от 
посочения вид.
Използва разместителното и 
съдружително свойство на 
събирането.
Решава текстова задача с едно 
пресмятане.
Чертае отсечка с определена 
дължина.
Чертае квадрат и 
правоъгълник в квадратна 
мрежа.

– Извличане на математическа 
информация от схематично 
изображение.
Събиране и изваждане на числа от 
вида 
34 + 20, 54 – 20.
Използване на разместителното и 
съдружителното свойство на 
събирането.
Решаване на текстова задача от 
изваждане с едно пресмятане.
Чертане на отсечки, квадрат и 
правоъгълник.

Устна 
проверка.

21. 6. Събиране и 
изваждане на 
числа от вида 
34 + 20; 
54 – 20

Затвърдяване Извършва аритметичните 
действия събиране и 
изваждане на числа от 
посочения вид.
Използва скобите за записване
на съставни числови изрази.
Пресмята числови изрази със 
скоби.
Записва числови редици при 
определени условия.
Решава прости текстови 
задачи.

числов израз Събиране и изваждане на числа от 
вида 
34 + 20; 54 – 20.
Използване на скоби за записване на 
числови изрази.
Пресмятане на числови изрази със 
скоби, като се спазва редът на 
действията.
Записване на числови редици при 
определени условия.
Решаване на текстови задачи.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

22. 6. Текстови задачи Нови знания Решава съставни текстови 
задачи (с две пресмятания).
Пресмята съставни числови 
изрази.

– Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Решаване на съставни текстови 
задачи с две пресмятания.

Устна 
проверка.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Сравнява стойности на 
числови изрази.
Използва чертожна линия за 
чертане на отсечки с 
определени дължини.

Пресмятане на съставни числови 
изрази (без и със скоби), като се 
спазва редът на действията.
Сравняване на стойности на числови
изрази.
Чертане на отсечки с определени 
дължини.

23. 6. Текстови задачи Затвърдяване Решава съставни текстови 
задачи (с две пресмятания).
Записва съкратено съставна 
текстова задача.
Извършва аритметичните 
действия събиране и 
изваждане на числата до 100.
Открива зависимостта между 
числата в числова редица и я 
допълва.

– Решаване на съставни текстови 
задачи.
Съкратено записване на съставна 
текстова задача.
Събиране и изваждане на числата до 
100 (изучени случаи).
Откриване на зависимостта между 
числата в числова редица и 
допълването ѝ.
Екипно решаване на задача, която 
развива логическото мислене и 
пространствената ориентация.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

24. 6. Събиране и 
изваждане на 
числа от вида 35
+ 23; 58 – 23

Нови знания Извършва аритметичните 
действия събиране и 
изваждане на числа от 
посочения вид.
Използва връзката между 
събирането и изваждането за 
съставяне и решаване на 
задачи.
Прави проверка на 
изваждането със събиране.
Решава съставна текстова 
задача.

– Извличане на математическа 
информация от илюстрация и 
схематично изображение.
Събиране и изваждане на числа от 
вида 
35 + 23; 58 – 23.
Използване на връзката между 
действията събиране и изваждане за 
съставяне и решаване на задачи и за 
проверка на изваждането със 
събиране.
Решаване на съставна текстова 
задача.

Устна 
проверка.

25. 7. Неизвестно 
събираемо

Нови знания Намира неизвестно 
събираемо, като използва 
правилото за намиране на 
неизвестно събираемо.
Решава текстови задачи за 
намиране на неизвестно 

неизвестно 
събираемо 

Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Намиране на неизвестно събираемо, 
като се използва правилото за 
намиране на неизвестно събираемо.
Решаване на текстови задачи за 

Устна 
проверка.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
събираемо.
Записва съкратено текстова 
задача, при която се търси 
неизвестно събираемо.

намиране на неизвестно събираемо.
Съкратено записване на текстова 
задача, при която се търси 
неизвестно събираемо.

26. 7. Събиране и 
изваждане на 
числа от вида 
35 + 23; 
58 – 23

Затвърдяване Извършва аритметичните 
действия събиране и 
изваждане на числа от 
посочения вид.
Намира сбор и разлика на две 
числа по различни начини.
Намира неизвестно 
събираемо, като използва 
правилото за намиране на 
неизвестно събираемо.
Използва връзката между 
събирането и изваждането за 
намиране на неизвестно 
умаляемо.
Съставя и решава съставна 
текстова задача.

– Събиране и изваждане на числа от 
вида 
35 + 23; 58 – 23.
Извеждане на различни начини за 
пресмятане на числови изрази.
Намиране на неизвестно събираемо, 
като се използва правилото за 
намиране на неизвестно събираемо.
Намиране на неизвестно число при 
изваждането.
Съставяне и решаване на съставна 
текстова задача.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

27. 7. Събиране и 
изваждане с 
мерните 
единици за 
дължина

Затвърдяване Извършва действията 
събиране и изваждане с 
мерните единици за дължина 
(метър, дециметър, 
сантиметър).
Намира неизвестно събираемо
в равенство с именувани 
числа (м, дм, см).

– Събиране и изваждане с мерните 
единици за дължина (метър, 
дециметър, сантиметър).
Намиране на неизвестно (именувано)
събираемо.
Екипно решаване на задача, която 
развива логическото мислене и 
пространственото въображение

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

28. 7. Геометрична 
фигура. 
Обиколка на 
триъгълник, 
правоъгълник и 
квадрат

Нови знания Познава понятията 
геометрична фигура и 
обиколка.
Познава свойствата на 
страните на правоъгълника и 
квадрата.
Намира обиколка на 
триъгълник, правоъгълник и 
квадрат.
Чертае геометрични фигури в 

геометрична 
фигура, 
обиколка

Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Измерване на дължините на страните
на правоъгълника и квадрата и 
установяване на свойствата им.
Намиране на обиколки на 
триъгълник, правоъгълник и квадрат.
Чертане на геометрични фигури в 
квадратна мрежа.
Екипно решаване на задача, която 

Устна 
проверка.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
квадратна мрежа. развива логическото мислене.

29. 8. Събиране и 
изваждане на 
числата до 100 
без 
преминаване

Обобщение Извършва аритметичните 
действия събиране и 
изваждане с числата до 100 
без преминаване.
Използва връзката между 
събирането и изваждането за 
съставяне и решаване на 
задачи. 
Прави проверка на 
изваждането със събиране.
Намира неизвестно 
събираемо.
Пресмята съставни числови 
изрази.
Намира обиколка на 
триъгълник и правоъгълник.
Съставя и решава съставни 
текстови задачи.
Използва информация, 
представена в схематичен и 
табличен вид.

– Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Събиране и изваждане на числата до 
100 без преминаване.
Намиране на неизвестно събираемо, 
като се използва правилото за 
намиране на неизвестно събираемо.
Използване на връзката между 
действията събиране и изваждане за 
съставяне и решаване на задачи и за 
проверка на изваждането със 
събиране.
Пресмятане на съставни числови 
изрази, като се спазва редът на 
действията.
Намиране на обиколки на 
триъгълник и правоъгълник.
Съставяне и решаване на съставни 
текстови задачи.

Формиращо 
оценяване.
Писмена и 
устна 
проверка.

30. 8. Събиране на 
числа от вида 26
+ 4; 97 + 3

Нови знания Извършва действието 
събиране на числа от 
посочения вид.
Пресмята съставни числови 
изрази.
Съставя проста текстова 
задача по илюстрация.
Решава прости и съставни 
текстови задачи.

– Извличане на математическа 
информация от илюстрация и 
схематично изображение.
Събиране на числа от вида 26 + 4; 97
+ 3.
Пресмятане на съставни числови 
изрази, като се спазва редът на 
действията.
Съставяне на проста текстова задача 
по илюстрация.
Решаване на текстови задачи (прости
и съставни).

Устна 
проверка.

31. 8. Изваждане на 
числа от вида 30
– 4; 100 – 3

Нови знания Извършва действието 
изваждане на числа от 
посочения вид.
Използва връзката между 

– Извличане на математическа 
информация от илюстрация и 
схематично изображение.
Изваждане на числа от вида 30 – 4; 

Устна 
проверка.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
събирането и изваждането за 
намиране на стойности на 
числови изрази.
Съставя проста текстова 
задача по илюстрация.
Решава прости и съставни 
текстови задачи.

100 – 3.
Съставяне на проста текстова задача 
по илюстрация.
Решаване на текстови задачи.
Екипно решаване на задача, която 
развива логическото мислене и 
пространственото въображение.

32. 8. Събиране и 
изваждане на 
числа от вида 26
+ 4; 
30 – 4 и 
97 + 3; 
100 – 3

Затвърдяване Извършва аритметичните 
действия събиране и 
изваждане на числа от 
посочения вид по различни 
начин.
Намира неизвестно число при 
събирането и изваждането 
(чрез броене).
Прави проверка на 
изваждането със събиране.
Пресмята числови изрази.
Решава и преобразува 
съставна текстова задача.
Определя дължините 
на страните на 
правоъгълник, 
начертан в квадратна 
мрежа при зададена 
единица мярка на 
квадратната мрежа.
Намира обиколка на 
правоъгълник.

– Извличане на математическа 
информация от схематично 
изображение.
Събиране и изваждане на числа от 
вида 
26 + 4; 30 – 4 и 97 + 3; 100 – 3 по 
различни начини.
Намиране на неизвестно число при 
събирането и изваждането (чрез 
броене).
Използване на връзката между 
действията събиране и изваждане за 
проверка на изваждането със 
събиране.
Пресмятане на числови изрази, като 
се спазва редът на действията.
Решаване и преобразуване на 
съставна текстова задача.
Определяне на дължините на 
страните на правоъгълник, който е 
начертан в квадратна мрежа при 
зададена единица мярка на 
квадратната мрежа. 
Намиране на обиколка на 
правоъгълник.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

33. 9. Събиране и 
изваждане на 
числа от вида 26
+ 4; 30 – 4 и 
97 + 3; 
100 – 3

Затвърдяване Извършва аритметичните 
действия събиране и 
изваждане на числа от 
посочения вид по различни 
начини.
Намира неизвестно 

– Събиране и изваждане на числа от 
вида 
26 + 4; 30 – 4 и 97 + 3; 100 – 3 по 
различни начини.
Намиране на неизвестно събираемо.
Намиране на неизвестно число при 

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

13



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
събираемо.
Използва връзката между 
събирането и изваждането за 
намиране на неизвестно 
умаляемо.
Сравнява стойностите на 
числови изрази.
Решава и преобразува 
съставна текстова задача.
Определя дължините 
на страните на квадрат.
Намира обиколка на квадрат.

изваждането, като се използват 
знанията за проверка на действие 
изваждане със събиране.
Сравняване на числови изрази.
Решаване и преобразуване на 
съставна текстова задача.
Определяне на дължините на 
страните на кватрат, който е начертан
в квадратна мрежа при зададена 
единица мярка на квадратната 
мрежа. 
Намиране на обиколка на квадрат.

34. 9. Събиране на 
числа от вида 27
+ 5

Нови знания Извършва действието 
събиране на числа от 
посочения вид.
Пресмята съставни числови 
изрази.
Съставя проста текстова 
задача по илюстрация.
Решава съставна текстова 
задача.
Чертае триъгълник с 
отбелязани върхове в 
квадратна мрежа.

– Извличане на математическа 
информация от илюстрация и от 
схематично изображение.
Събиране на числа от вида 27 + 5.
Пресмятане на съставни числови 
изрази, като се спазва редът на 
действията.
Съставяне на проста текстова задача 
по илюстрация.
Решаване на съставна текстова 
задача.
Чертане на триъгълник в вадратна 
мрежа по дадени върхове.

Устна 
проверка.

35. 9. Изваждане на 
числа от вида 32
– 5

Нови знания Извършва действието 
изваждане на числа от 
посочения вид.
Използва връзката между 
събирането и изваждането за 
намиране на стойности на 
числови изрази.
Съставя проста текстова 
задача по илюстрация.
Решава съставна текстова 
задача.

– Извличане на математическа 
информация от илюстрация и 
схематично изображение.
Изваждане на числа от вида 32 – 5.
Съставяне на проста текстова задача 
по илюстрация.
Решаване на съставни текстови 
задачи.
Екипно решаване на задача, която 
развива логическото мислене и 
пространственото въображение.

Устна 
проверка.

36. 9. Събиране и 
изваждане на 

Затвърдяване Извършва аритметичните 
действия събиране и 

– Извличане на математическа 
информация от схематично 

Формиращо 
оценяване.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
числа от вида 27
+ 5; 32 – 5

изваждане на числа от 
посочения вид. 
Намира неизвестно число при 
събирането и изваждането 
чрез прилагане на устни 
похвати.
Прави проверка на 
изваждането със събиране.
Открива зависимостта между 
числата в числови редици и ги
допълва.
Записва числови изрази по 
математически текст и намира
стойностите им.
Намира обиколка на 
триъгълник.
Намира дължината на страна 
на триъгълник по дадени 
обиколка и дължините на 
другите две страни.

изображение.
Събиране и изваждане на числа от 
вида 
27 + 5; 32 – 5.
Намиране на неизвестно число при 
събирането и изваждането на базата 
на устно смятане.
Използване на връзката между 
действията събиране и изваждане за 
проверка на изваждането със 
събиране.
Откриване на зависимостта между 
числата в числови редици и 
допълването им.
Записване на числови изрази по 
математически текст и намиране на 
стойностите им.
Намиране на обиколка на 
триъгълник.
Намиране на дължината на страна на
триъгълник по дадени обиколка и 
дължините на другите две страни.

Устна 
проверка.

37. 10. Събиране и 
изваждане на 
числа от вида 27
+ 5; 32 – 5

Затвърдяване Извършва аритметичните 
действия събиране и 
изваждане на числа от 
посочения вид.
Иресмята рационално 
числови изрази от вида: 36 + 
9; 45 – 9.
Намира неизвестно 
събираемо.
Използва връзката между 
събирането и изваждането за 
намиране на неизвестно 
умаляемо.
Сравнява стойности на 
числови изрази.
Намира обиколка на 

– Извличане на математическа 
информация от схематично 
изображение.
Събиране и изваждане на числа от 
вида 
27 + 5; 32 – 5.
Рационално пресмятане на числови 
изрази от вида 36 + 9; 45 – 9.
Намиране на неизвестно число при 
събирането и изваждането.
Сравняване на стойности на числови
изрази.
Намиране на обиколка на 
триъгълник. 
Намиране на дължината на страна на
триъгълник по дадени обиколка и 

Формиращо 
оценяване.
Писмена и 
устна 
проверка.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
триъгълник.
Намира дължината на страна 
на триъгълник по дадени 
обиколка и дължините на 
другите две страни.

дължините на другите две страни. 

38. 10. Видове 
триъгълници 
според 
дължините на 
страните им

Нови знания Разпознава видовете 
триъгълници според 
дължините на страните им.
Измерва страните на 
триъгълници.
Намира обиколка на 
триъгълник.
Назовава елементите на 
триъгълника, включително 
бедро и основа на 
равнобедрен триъгълник.
Събира и изважда именувани 
числа (с мерните единици за 
дължина).

равностранен 
триъгълник, 
равнобедрен 
триъгълник, 
разностранен 
триъгълник

Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Определяне на вида на триъгълника 
според дължините на страните му.
Измерване на дължините на страните
на триъгълници с чертожна линия.
Намиране на обиколка на 
триъгълник.
Разпознаване на елементите на 
триъгълника, включително бедро и 
основа на равнобедрен триъгълник.
Събиране и изваждане на именувани 
числа (с мерните единици за 
дължина).

Устна 
проверка.

39. 10. Видове 
триъгълници 
според 
дължините на 
страните им

Затвърдяване Измерва страните на 
триъгълници.
Разпознава видовете 
триъгълници според 
дължините на страните им.
Намира неизвестно число при 
събирането и изваждането.
Намира обиколката на 
триъгълник.
Назовава елементите бедро и 
основа на равнобедрен 
триъгълник.
Намира дължината на 
основата на равнобедрен 
триъгълник по дадени 
обиколка и дължината на 
бедрото му.

Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Измерване на дължините на страните
на триъгълника с чертожна линия.
Определяне на вида на триъгълника 
според дължините на страните му.
Намиране на неизвестно число при 
събирането и изваждането.
Намиране на обиколка на 
триъгълник.
Разпознаване на елементите бедро и 
основа на равнобедрен триъгълник.
Намиране на дължината на основата 
на равнобедрен триъгълник по 
дадени обиколка и дължината на 
бедрото му.
Екипно решаване на задача, която 
развива логическото мислене и 

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
пространственото въображение.

40. 10. Събиране от 
вида 26 + 14

Нови знания Извършва действието 
събиране на числа от 
посочения вид.
Пресмята съставни числови 
изрази.
Съставя проста текстова 
задача по илюстрация.
Формулира въпрос към 
условие на текстова задача и я
решава.
Определя дължините на 
страните на геометрични 
фигури, начертани в 
квадратна мрежа; намира 
обиколките им. 

Извличане на математическа 
информация от илюстрация и от 
схематично изображение.
Събиране на числа от вида 26 + 14.
Пресмятане на съставни числови 
изрази, като се спазва редът на 
действията.
Съставяне на проста текстова задача 
по илюстрация.
Формулиране на въпрос към условие
на текстова задача и решаването ѝ.
Определяне на дължините на 
страните на геометрични фигури и 
намиране на обиколките им.

Устна 
проверка.

41. 11. Изваждане на 
числа от вида 40
– 14

Нови знания И звършва действието 
изваждане на числа от 
посочения вид.
Използва връзката между 
събирането и изваждането за 
намиране на стойности на 
числови изрази.
Съставя текстова задача по 
илюстрация и по числов 
израз.
Формулира въпрос към 
условие на текстова задача и я
решава.
Чертае в квадратна мрежа 
правоъгълник и квадрат по 
зададени размери на страните 
им.

Извличане на математическа 
информация от илюстрация и 
схематично изображение.
Изваждане на числа от вида 40 – 14.
Съставяне на текстова задача по 
илюстрация и по числов израз.
Формулиране на въпрос към условие
на текстова задава и решаването ѝ.
Чертане в квадратна мрежа на 
геометричните фигури правоъгълник
и квадрат по зададени размери на 
страните им.

Устна 
проверка.

42. 11. Събиране и 
изваждане на 
числа от вида 
26 + 14; 
40 – 14 

Затвърдяване Извършва аритметичните 
действия събиране и 
изваждане на числа от 
посочения вид.
Намира сбор и разлика на две 

– Събиране и изваждане на числа от 
вида 
26 + 14; 40 – 14.
Извеждане на различни начини за 
пресмятане на сбор и разлика на две 

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
числа по различни начини.
Намира неизвестно 
събираемо.
Решава съставни текстови 
задачи.
Съставя текстова задача с две 
пресмятания по съкратен 
запис.

числа.
Намиране на неизвестно събираемо.
Решаване на съставна текстова 
задача.
Съставяне и решаване на съставна 
текстова задача по съкратен запис.

43. 11. Събиране и 
изваждане на 
числа от вида 
26 + 14; 
40 – 14 

Затвърдяване И звършва аритметичните 
действия събиране и 
изваждане на числа от 
посочения вид.
Използва връзката между 
събирането и изваждането за 
съставяне и решаване на 
задачи.
Прави проверка на 
изваждането със събиране.
Намира неизвестно число при 
събирането и изваждането.
Пресмята съставни числови 
изрази.
Сравнява стойностите на 
числови изрази.
Решава съставни текстови 
задачи.
Съставя текстова задача с две 
пресмятания по съкратен 
запис.

Събиране и изваждане на числа от 
вида 
26 + 14; 40 – 14.
Използване на връзката между 
събирането и изваждането за 
съставяне и решаване на задачи и за 
проверка на изваждането със 
събиране.
Намиране на неизвестно число при 
събирането и изваждането.
Пресмятане на съставни числови 
изрази.
Сравняване на стойностите на 
числови изрази.
Решаване на съставна текстова 
задача.
Съставяне и решаване на съставна 
текстова задача по съкратен запис.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

44. 11. Събиране на 
числа от вида 27
+ 15

Нови знания Извършва действието 
събиране на числа от 
посочения вид.
Пресмята съставни числови 
изрази.
Съставя текстова задача по 
илюстрация и по съкратен 
запис.
Решава и преобразува 

– Извличане на математическа 
информация от илюстрация и от 
схематично изображение.
Събиране на числа от вида 27 + 15.
Пресмятане на съставни числови 
изрази, като се спазва редът на 
действията.
Съставяне на текстова задача по 
илюстрация и по съкратен запис.

Устна 
проверка.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
съставна текстова задача. Преобразуване на съставна текстова 

задача.
Решаване на съставни текстови 
задачи.

45. 12. Изваждане на 
числа от вида 42
– 15

Нови знания Извършва действието 
изваждане на числа от 
посочения вид.
Съставя текстова задача по 
илюстрация и по съкратен 
запис.
Решава прости и съставни 
текстови задачи.

– Извличане на математическа 
информация от илюстрация и от 
схематично изображение.
Изваждане на числа от вида 42 – 15.
Съставяне на текстова задача по 
илюстрация и по съкратен запис.
Решаване на проста и съставна 
текстова задача.

Устна 
проверка.

46. 12. Събиране и 
изваждане на 
числа от вида 
27 + 15; 
42 – 15 

Затвърдяване Извършва аритметичните 
действия събиране и 
изваждане на числа от 
посочения вид.
Намира сбор и разлика на две 
числа по различни начини.
Използва свойствата на 
събирането при пресмятане на
сбор от три числа.
Намира неизвестно число при 
събирането и изваждането.
Открива зависимостта между 
числата в числова редица и я 
допълва.
Чертае отсечка по дадена 
дължина.
Чертае правоъгълник в 
квадратна мрежа по дадени 
параметри.
Намира обиколка на 
правоъгълник.

– Събиране и изваждане на числа от 
вида 
26 + 14; 40 – 14.
Извеждане на различни начини за 
пресмятане на сбор и разлика на две 
числа.
Използване на свойствата на 
събирането при пресмятане на сбор 
от три числа.
Намиране на неизвестно число при 
събирането и изваждането.
Откриване на зависимостта между 
числата в числова редица и 
продължаването ѝ.
Чертане на отсечка по дадена 
дължина и правоъгълник в квадратна
мрежа по дадени параметри.
Намиране на обиколка на 
правоъгълник.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

47. 12. Събиране и 
изваждане на 
числа от вида 
27 + 15; 
42 – 15 

Затвърдяване Извършва аритметичните 
действия събиране и 
изваждане на числа от 
посочения вид.
Пресмята рационално 

– Събиране и изваждане на числа от 
вида 
27 + 15; 42 – 15.
Рационално пресмятане на числови 
изрази от вида 36 + 29; 65 – 29.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
числови изрази от вида 36 + 
29; 65 – 29.
Прави проверка на 
изваждането със събиране.
Използва връзката между 
събирането и изваждането за 
намиране на неизвестно 
умаляемо.
Пресмята съставни числови 
изрази.
Чертае отсечка по дадена 
дължина.
Чертае правоъгълник в 
квадратна мрежа по дадени 
параметри.
Намира обиколка на 
правоъгълник.

Използване на връзката между 
действията събиране и изваждане за 
проверка на изваждането със 
събиране и за намиране на 
неизвестно число при изваждането.
Пресмятане на съставни числови 
изрази.
Чертане на отсечка по дадена 
дължина и правоъгълник в квадратна
мрежа по дадени параметри.
Намиране на обиколка на 
правоъгълник.

48. 12. Събиране и 
изваждане на 
числа от вида 
76 + 24; 
100 – 24

Нови знания Извършва аритметичните 
действия събиране и 
изваждане на числа от 
посочения вид.
Съставя прости текстови 
задачи по илюстрация.
Пресмята съставни числови 
изрази.
Решава съставни текстови 
задачи.

– Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Съставяне на прости текстови задачи
по илюстрация.
Събиране и изваждане на числа от 
вида 
76 + 24; 100 – 24.
Пресмятане на съставни числови 
изрази.
Решаване на съставни текстови 
задачи.

Устна 
проверка.

49. 13. Събиране и 
изваждане на 
числа от вида 
76 + 24; 
100 – 24

Затвърдяване Извършва действията 
събиране и изваждане на 
числа от посочения вид.
Записва числови изрази по 
математически текст и намира
стойностите им.
Използва връзката между 
събирането и изваждането за 
съставяне и решаване на 
задачи.

– Събиране и изваждане на числа от 
вида 
76 + 24; 100 – 24.
Записване на числови изрази по 
математически текст и намиране на 
стойностите им.
Използване на връзката между 
събирането и изваждането за 
съставяне и решаване на задачи.
Сравняване на стойности на числови

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Сравнява стойностите на 
числови изрази.
Намира дължината на 
основата на равнобедрен 
триъгълник по дадени 
обиколка и дължина на 
бедрото му.
Намира обиколката на 
равностранен триъгълник.

изрази.
Намиране на дължината на основата 
на равнобедрен триъгълник по 
дадени обиколка и дължина на 
бедрото му.
Намиране на обиколката на 
равностранен триъгълник.
Екипно решаване на задача за 
развиване на математическото 
мислене.

50. 13. Събиране на 
три числа 

Нови знания Събира три и повече числа, 
при които сборът от 
единиците е по-голям от 19.
Използва свойствата на 
събирането за рационално 
пресмятане на сбор от три и 
повече числа и за намиране на
неизвестно число.
Съставя текстови задачи по 
илюстрация и по числов израз
и ги решава.

– Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Събиране на три и повече числа, при 
които сборът от единиците е по-
голям от 19.
Използване на свойствата на 
събирането за рационално 
пресмятане на сбор от три и повече 
числа и за намиране на неизвестно 
число.
Съставяне на текстови задачи по 
илюстрация и числов израз и 
решаването им.

Устна 
проверка.

51. 13. Събиране и 
изваждане на 
числата до 100 с
преминаване 

Обобщение Извършва аритметичните 
действия събиране и 
изваждане на числата до 100 с
преминаване.
Прави проверка на 
изваждането със събиране.
Намира неизвестно 
събираемо.
Използва връзката между 
събирането и изваждането за 
съставяне и решаване на 
задачи.
Пресмята съставни числови 
изрази.
Съставя и решава съставни 

Събиране и изваждане на числата до 
100.
Използване на връзката между 
действията събиране и изваждане за 
съставяне и решаване на задачи и за 
проверка на изваждането със 
събиране.
Намиране на неизвестно събираемо.
Пресмятане на съставни числови 
изрази, като се спазва редът на 
действията.
Съставяне и решаване на съставни 
текстови задачи.

Формиращо 
оценяване.
Писмена и 
устна 
проверка.
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текстови задачи.
Използва информация, 
представена в схематичен и 
табличен вид.

52. 13. Междинно 
ниво. Игра

Диагностика 
на междинно 
ниво

Записва с цифри изучените 
числа (бройни, редни, 
именувани).
Представя двуцифрено число 
като сбор от десетици и 
единици.
Извършва действията 
събиране и изваждане с 
числата до 100.
Пресмята съставни числови 
изрази.
Намира неизвестно 
събираемо.
Записва съкратено текстова 
задача.
Решава съставна текстова 
задача (с две пресмятания).
Измерва страните на 
триъгълник и записва 
дължините им.
Определя видовете 
триъгълници според 
дължините на страните им.
Намира обиколка на 
триъгълник, квадрат и 
правоъгълник.

– Индивидуално изпълнение на задачи
за установяване на знанията и 
уменията на учениците.
Работа в учебната тетрадка.

Планиране, организиране и 
изпълнение на възложените задачи 
във времето при изработване на 
проект по зададения образец.

Писмена 
проверка.

Междинно
то ниво е 
представен
о в учебна 
тетрадка 
№ 1.

В края на 
часа се 
предлага 
играта 
Допълни 
до 100.

53. 14. Действие 
умножение

Нови знания Разбира смисъла на действие 
умножение и начина на 
записването му.
Илюстрира с примери 
действието умножение.
Използва знак „ . “ за 
представяне на аритметичното
действие умножение.

умножение Извличане и интерпретиране на 
математическа информация от 
илюстрация.
Илюстриране на действието 
умножение с примери.
Записване на сбор от равни 
събираеми с умножение и обратно.
Решаване на проста текстова задача 

Устна 
проверка.
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Записва сбор от равни 
събираеми с умножение и 
обратно.
Решава проста текстова 
задача, която разкрива 
смисъла на действие 
умножение.

със събиране или с умножение.

54. 14. Множител. 
Произведение

Затвърдяване Познава термините 
множител и произведение.
И зползва наименованията на 
компонентите и резултата при 
решаване на задачи от 
умножение.
Познава връзката между 
действията умножение и 
събиране.
Решава проста текстова 
задача, която разкрива 
смисъла на действие 
умножение.

множител,
произведение

Извличане и интерпретиране на 
информация от илюстрация.
Използване на наименованията на 
компонентите и резултата при 
решаване на задачи от умножение.
Прилагане на връзката между 
действията умножение и събиране.
Решаване на прости текстови задачи,
като се използва действие 
умножение.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

55. 14. Разместително 
свойство на 
умножението

Нови знания Познава и използва 
разместителното свойство на 
умножението.
Решава проста текстова 
задача, която разкрива 
смисъла на действие 
умножение.

разместително 
свойство на 
умножението

Извличане и интерпретиране на 
математическа информация от 
илюстрация.
Запознаване с разместителното 
свойство на умножението и 
формиране на умения за 
използването му.
Решаване на проста текстова задача, 
като се използва действие 
умножение.

Устна 
проверка.

56. 14. Действие 
деление

Нови знания Разбира смисъла на действие 
деление и начина на 
записването му.
Илюстрира с примери 
действието деление.
Използва знак „ : “ за 
представяне на аритметичното
действие деление.

деление Извличане и интерпретиране на 
математическа информация от 
илюстрации.
Илюстриране на действие деление с 
примери.
Решаване на прости текстови задачи,
като се използва действие деление.

Устна 
проверка.
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Решава прости текстови 
задачи, които разкриват 
смисъла на действие деление.

57. 15. Делимо. 
Делител. Частно

Затвърдяване Разбира смисъла на 
термините делимо, делител, 
частно, множител и 
произведение.
Решава прости текстови 
задачи, които разкриват 
смисъла на действие деление.

делимо,
делител,
частно

Извличане и интерпретиране на 
математическа информация от 
илюстрации.
Запознаване с названията на 
компонентите и резултата от 
действие деление.
Решаване на прости текстови задачи,
като се използва действие деление.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

58. 15. Проверка на 
делението с 
умножение

Нови знания Прави проверка на делението 
с умножение.
Познава връзката между 
действията умножение и 
деление.
Съставя и решава текстови 
задачи с едно пресмятане, 
като използва умножение или 
деление.

Извличане и интерпретиране на 
математическа информация от 
илюстрация.
Извеждане на връзката между 
действията умножение и деление и 
използването ѝ за проверка на 
делението чрез умножение и при 
намиране стойности на числови 
изрази.
Съставяне и решаване на текстови 
задачи с едно пресмятане, като се 
използва умножение или деление.

Устна 
проверка.

59. 15. Умножение с 
числото 2

Нови знания Познава таблицата за 
умножение с числото 2.
Разбира зависимостта между 
съседни произведения от 
таблицата за умножение с 2.
Използва разместителото 
свойство на умножението.
Решава текстова задача с едно 
пресмятане, като използва 
умножение (с числото 2).

Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Извеждане на таблицата за 
умножение с числото 2.
Установяване на зависимостта 
между съседни произведения от 
таблицата за умножение с 2.
Използване на разместителното 
свойство на умножението при 
намиране на стойността на числов 
израз.
Решаване на текстова задача с едно 
пресмятане, като се използва 
умножение с числото 2.

Устна 
проверка.

60. 15. Деление с Нови знания Познава таблицата за деление – Извличане на математическа Устна 
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числото 2 с числото 2.

Използва наименованията на 
компонентите и резултата при 
решаване на задачи от 
деление.
Познава и използва връзката 
между умножението и 
делението за намиране на 
стойности на числови изрази.
Решава текстови задачи с едно
пресмятане, като използва 
действие деление (с числото 
2).

информация от илюстрация и 
схематични изображения.
Извеждане на таблицата за деление с
числото 2.
Използване на наименованията на 
компонентите и резултата при 
решаване на задачи от деление.
Използване на връзката между 
умножението и делението за 
намиране на стойности на числови 
изрази.
Решаване на текстови задачи с едно 
пресмятане, като се използва 
действие деление.

проверка.

61. 16. Умножение и 
деление с 
числото 2

Затвърдяване Извършва таблично 
умножение и деление с 
числото 2. 
Съставя текстови задачи от 
умножение и деление по 
илюстрация.
Познава понятията четно 
число и нечетно число. 
Прави проверка на делението 
с умножение.
Решава прости текстови 
задачи, като използва 
действие умножение или 
действие деление.

четно число; 
нечетно число

Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Таблично умножение и деление с 
числото 2.
Съставяне на текстови задачи от 
умножение и деление по 
илюстрация.
Запознаване с понятията четно 
число и нечетно число.
Използване на връзката между 
действията умножение и деление за 
проверка на делението с умножение.
Решаване на прости текстови задачи,
като се използва действие 
умножение или действие деление.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

62. 16. Умножение и 
деление с 
числото 2

Затвърдяване Извършва таблично 
умножение и деление с 
числото 2.
Записва числови изрази по 
математически текст и намира
стойностите им.
Сравнява числови изрази, в 
които участва умножение или 
деление.

Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Таблично умножение и деление с 
числото 2.
Записване на числови изрази по 
математически текст и намиране на 
стойностите им.
Сравняване на числови изрази, в 
които участва умножение или 

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

25



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Намира стойности на 
съставни числови изрази.
Решава прости текстови 
задачи от умножение и 
деление.
Съставя прости текстови 
задачи от умножение и 
деление по числов израз.

деление.
Намиране на стойности на съставни 
числови изрази, като се спазва редът 
на действията.
Решаване на прости текстови задачи 
от умножение и деление.
Съставяне на прости текстови задачи
от умножение и деление по числов 
израз.

63. 16. Умножение с 
числото 3

Нови знания Познава таблицата за 
умножение с числото 3.
Разбира зависимостта между 
съседни произведения от 
таблицата за умножение с 3.
Решава текстови задачи с едно
пресмятане, като използва 
умножение (с числото 3).

Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Извеждане на таблицата за 
умножение с числото 3.
Установяване на зависимостта 
между съседни произведения от 
таблицата за умножение с 3.
Решаване на текстови задачи с едно 
пресмятане, като се използва 
умножение с числото 3.

Устна 
проверка.

64. 16. Деление с 
числото 3

Нови знания Познава таблицата за деление 
с числото 3.
Записва числови изрази по 
математически текст и намира
стойностите им.
Съставя и решава текстови 
задачи с едно пресмятане, 
като използва действие 
деление (с числото 3).

Извличане на математичеса 
информация от илюстрация и 
схематични изображения.
Извеждане на таблицата за деление с
числото 3.
Записване на числови изрази по 
математически текст и намиране на 
стойностите им.
Съставяне и решаване на текстови 
задачи с едно пресмятане, като се 
използва действие деление.

Устна 
проверка.

65. 17. Умножение и 
деление с 
числото 3

Затвърдяване Извършва таблично 
умножение и деление с 
числата 2 и 3.
Разбира отношенията „пъти 
повече“ и „пъти по-малко“.
Намира число, няколко пъти 
по-голямо или по-малко от 
дадено число.

Извличане на математичеса 
информация от илюстрация.
Таблично умножение и деление с 
числата 2 и 3.
Намиране на число, няколко пъти по-
голямо или по-малко от дадено 
число.
Решаване на текстови задачи за 

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.
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Решава текстови задачи за 
намиране на число, което е 
няколко пъти по-голямо или 
по-малко от дадено число.
Прави проверка на делението 
с умножение.
Намира стойности на числови
изрази.

намиране на число, което е няколко 
пъти по-голямо или по-малко от 
дадено число.
Намиране на стойности на числови 
изрази, като се спазва редът на 
действия.

66. 17. Умножение и 
деление с 
числото 3

Затвърдяване Извършва таблично 
умножение и деление с 
числата 2 и 3.
Намира обиколка на 
равностранен триъгълник, 
като използва умножение.
Сравнява стойности на 
числови изрази.
Решава текстови задачи за 
намиране на число, което е 
няколко пъти по-голямо или 
по-малко от дадено число.

– Таблично умножение и деление с 
числата 2 и 3.
Намиране на обиколка на 
равностранен триъгълник, като се 
използва умножение.
Сравняване на стойности на числови
изрази.
Решаване на текстови задачи за 
намиране на число, което е няколко 
пъти по-голямо или по-малко от 
дадено число.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

67. 17. Умножение и 
деление с 
числото 3

Затвърдяване Извършва таблично 
умножение и деление с 
числата 2 и 3.
Пресмята стойности на 
съставни числови изрази.
Прилага действие деление при
намиране страна на 
равностранен триъгълник по 
дадена обиколка.
Намира число, което е 
няколко пъти по-голямо (с 
няколко единици по-голямо) 
от дадено число.
Решава текстова задача за 
намиране на число, няколко 
пъти по-голямо (с няколко 
единици по-голямо) от дадено
число.

– Таблично умножение и деление с 
числата 2 и 3.
Пресмятане на стойности на 
съставни числови изрази, като се 
спазва редът на действията.
Използване на действие деление при 
намиране на страна на равностранен 
триъгълник по дадена обиколка.
Намиране на число, което е няколко 
пъти по-голямо (с няколко единици 
по-голямо) от дадено число.
Решаване на текстова задача за 
намиране на число, няколко пъти по-
голямо (с няколко единици по-
голямо) от дадено число.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.
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68. 17. Умножение и 

деление с 
числото 3 

Затвърдяване Извършва таблично 
умножение и деление с 
числата 2 и 3.
Използва връзката между 
действията умножение и 
деление за проверка на 
делението с умножение и за 
намиране на неизвестно 
делимо.
Намира обиколка на 
равностранен триъгълник по 
два начина.
Прилага действие деление при
намиране дължината на 
страната на равностранен 
триъгълник по дадена 
обиколка.
Намира число, което е 
няколко пъти по-малко (с 
няколко единици по-малко) от 
дадено число.
Решава текстова задача за 
намиране на число, няколко 
пъти по-малко (с няколко 
единици по-малко) от дадено 
число.

– Таблично умножение и деление с 
числата 2 и 3.
Използване на връзката между 
действията умножение и деление за 
проверка на делението с умножение 
и за намиране на неизвестно делимо.
Намиране на обиколка на 
равностранен триъгълник, като се 
използва умножение.
Прилагане на действие деление при 
намиране страна на равностранен 
триъгълник по дадена обиколка.
Намиране на число, което е няколко 
пъти по-малко (с няколко единици 
по-малко) от дадено число.
Решаване на текстова задача за 
намиране на число, няколко пъти по-
малко (с няколко единици по-малко) 
от дадено число.

Формиращо 
оценяване.
Писмена и 
устна 
проверка.

69. 18. Умножение с 
числото 4 

Нови знания Познава таблицата за 
умножение с числото 4.
Разбира зависимостта между 
съседни произведения от 
таблицата за умножение с 4.
Пресмята стойности на 
съставни числови изрази.
Прилага разместителното 
свойство на умножението.
Решава текстови задачи с едно
пресмятане, като използва 
умножение (с числото 4).

Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Извеждане на таблицата за 
умножение с числото 4.
Установяване на зависимостта 
между съседни произведения от 
таблицата за умножение с 4.
Пресмятане на стойности на 
съставни числови изрази.
Използване на разместителното 
свойство на умножението при 
намиране на стойността на числов 

Устна 
проверка.
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израз.
Решаване на текстови задачи с едно 
пресмятане, като се използва 
умножение с числото 4.

70. 18. Деление с 
числото 4

Нови знания Познава таблицата за деление 
с числото 4.
Записва числови изрази по 
математически текст и намира
стойностите им.
Намира число, което е 
няколко пъти по-голямо или 
по-малко (с няколко единици 
по-голямо или по-малко) от 
дадено число.
Решава текстови задачи с едно
пресмятане, като използва 
действие деление.

– Извличане на математическа 
информация от схематични 
изображения.
Извеждане на таблицата за деление с
числото 4.
Записване на числови изрази по 
математически текст и намиране на 
стойностите им.
Намиране на число, което е няколко 
пъти по-голямо или по-малко (с 
няколко единици по-голямо или по-
малко) от дадено число.
Решаване на текстови задачи с едно 
пресмятане, като се използва 
действие деление.

Устна 
проверка.

71. 18. Умножение и 
деление с 
числото 4

Затвърдяване Извършва таблично 
умножение и деление 
(изучени случаи).
Пресмята съставни числови 
изрази без скоби.
Записва съставни числови 
изрази по математически 
текст без скоби.
Записва съкратено съставна 
текстова задача.
Решава съставни текстови 
задачи.

– Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Таблично умножение и деление 
(изучени случаи).
Пресмятане на стойности на 
съставни числови изрази без скоби, 
като се спазва редът на действията.
Записване на числови изрази по 
математически текст и намиране на 
стойностите им.
Съкратено записване на текстова 
задача.
Решаване на съставни текстови 
задачи с две пресмятания (с 
умножение и със събиране).

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

72. 18. Умножение и 
деление с 
числото 4

Затвърдяване Извършва таблично 
умножение и деление 
(изучени случаи).

– Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Таблично умножение и деление 

Формиращо 
оценяване.
Устна 
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Пресмята съставни числови 
изрази.
Намира обиколка на квадрат, 
като използва умножение.
Решава съставни текстови 
задачи.

(изучени случаи).
Пресмятане на съставни числови 
изрази, като се спазва редът на 
действията.
Намиране на обиколка на квадрат, 
като се използва умножение.
Решаване на съставни текстови 
задачи с две пресмятания (с деление 
и със събиране).

проверка.

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 14 седмици по 3 часа

73. 19. Умножение и 
деление с 
числото 4

Затвърдяване Извършва таблично 
умножение и деление 
(изучени случаи).
Прави проверка на делението 
с умножение.
Използва връзката между 
умножението и делението за 
съставяне и решаване на 
задачи.
Намира дължината на 
страната на квадрат по дадена 
обиколка.
Пресмята съставни числови 
изрази.
Записва съкратено съставни 
текстови задачи.
Решава съставни текстови 
задачи.

– Таблично умножение и деление 
(изучени случаи).
Използване на връзката между 
умножението и делението за 
съставяне и решаване на задачи и за 
проверка на делението с умножение.
Намиране на дължината на страната 
на квадрат по дадена обиколка.
Пресмятане на съставни числови 
изрази, като се спазва редът на 
действията.
Съкратено записване на съставни 
текстови задачи.
Решаване на съставни текстови 
задачи.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

74. 19. Неизвестен 
множител

Нови знания Извършва таблично 
умножение и деление 
(изучени случаи).
Пресмята съставни числови 
изрази;
Съставя текстови задачи по 
илюстрация и посочено 
решение.
Намира неизвестен множител,

неизвестен 
множител

Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Таблично умножение и деление 
(изучени случаи).
Пресмятане на съставни числови 
изрази, като се спазва редът на 
действията.
Съставяне на текстови задачи по 
илюстрация и посочено решение.

Устна 
проверка.
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като използва зависимостта 
между компонентите и 
резултата при умножението.
Решава математически и 
текстови задачи, които може 
да се сведат до съставяне на 
равенство с неизвестен 
множител.

Намиране на неизвестен множител, 
като се използва зависимостта между
компонентите и резултата при 
умножението.
Решаване на математически и 
текстови задачи, които се свеждат до 
съставяне на равенство с неизвестен 
множител.

75. 19. Умножение с 
числото 5 

Нови знания Познава таблицата за 
умножение с числото 5.
Разбира зависимостта между 
съседни произведения от 
таблицата за умножение с 5.
Намира стойности на 
съставни числови изрази.
Прилага разместителното 
свойство на умножението.
Решава съставни текстови 
задачи.

– Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Извеждане на таблицата за 
умножение с числото 5.
Установяване на зависимостта 
между съседни произведения от 
таблицата за умножение с 5.
Пресмятане на съставни числови 
изрази, като се спазва редът на 
действията.
Използване на разместителното 
свойство на умножението при 
намиране на стойността на числов 
израз.
Решаване на съставни текстови 
задачи.

Устна 
проверка.

76. 20. Деление с 
числото 5

Нови знания Познава таблицата за деление 
с числото 5.
Записва числови изрази по 
математически текст и намира
стойностите им.
Намира неизвестен множител.
Решава прости и съставни 
текстови задачи.

Извличане на математическа 
информация от схематични 
изображения.
Извеждане на таблицата за деление с
числото 5.
Записване на числови изрази по 
математически текст и намиране на 
стойностите им.
Намиране на неизвестен множител.
Решаване на прости и съставни 
текстови задачи.

Устна 
проверка.

77. 20. Умножение и 
деление с 
числото 5

Затвърдяване Извършва таблично 
умножение и деление 
(изучени случаи).

– Таблично умножение и деление 
(изучени случаи).
Пресмятане на съставни числови 

Формиращо 
оценяване.
Устна 
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Пресмята съставни числови 
изрази без скоби, като спазва 
реда на действията.
Намира обиколка на 
равнобедрен триъгълник и 
правоъгълник по различни 
начини.
Чертае отсечка; чертае 
правоъгълник в квадратна 
мрежа.

изрази без скоби, като се спазва 
редът на действията.
Извеждане на различни начини за 
намиране на обиколка на 
равнобедрен триъгълник и 
правоъгълник.
Използване на чертожна линия за 
чертане на отсечки и правоъгълник.

проверка.

78. 20. Умножение и 
деление с 
числото 5

Затвърдяване Извършва таблично 
умножение и деление 
(изучени случаи).
Използва връзката между 
умножението и делението за 
съставяне и решаване на 
задачи.
Записва съставни числови 
изрази по математически 
текст.
Намира неизвестен множител.
Пресмята съставни числови 
изрази.
Намира обиколка на 
правоъгълник.

– Таблично умножение и деление 
(изучени случаи).
Решаване на практически задачи.
Използване на връзката между 
умножението и делението за 
съставяне и решаване на задачи.
Записване на съставни числови 
изрази по математически текст и 
намиране на стойностите им.
Намиране на неизвестен множител.
Пресмятане на съставни числови 
изрази, като се спазва редът на 
действията.
Намиране на обиколка на 
правоъгълник.

Формиращо 
оценяване.
Писмена и 
устна 
проверка.

79. 21. Час.
Минута

Нови знания Познава мерните единици за 
време минута и час.
Определя времето по 
часовник в часове и минути.
Преобразува мерните единици
за време от една в друга: час 

 минута.
Определя в минути 
продължителност от време.

минута Запознаване с мерната единици за 
време минута.
Определяне и записване на времето 
по часовник в часове и минути.
Преобразуване на мерните единици 
за време от една в друга: час  
минута.
Определяне в минути на 
продължителност от време.

Устна 
проверка.

80. 21. Денонощие Нови знания Познава мерната единица за 
време денонощие.
Определя времето по 

– Извличане на математическа 
информация от илюстрации.
Запознаване с мерната единица за 

Устна 
проверка.
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часовник в часове и минути.
Сравнява именувани числа.
Определя в минути 
продължителност от време.

време денонощие.
Определяне и записване на времето 
по часовник в часове и минути.
Сравняване на именувани числа (ч, 
мин).
Определяне в минути на 
продължителност от време.

81. 21. Умножение с 
числото 6

Нови знания Познава таблицата за 
умножение с числото 6. 
Разбира зависимостта между 
съседни произведения от 
таблицата за умножение с 6.
Прилага разместителното 
свойство на умножението.
Съставя текстова задача по 
илюстрация.
Решава съставни текстови 
задачи.

– Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Извеждане на таблицата за 
умножение с числото 6.
Установяване на зависимостта 
между съседни произведения от 
таблицата за умножение с 6.
Използване на разместителното 
свойство на умножението при 
намиране на стойността на числов 
израз.
Съставяне по илюстрация на проста 
текстова задача, която разкрива 
смисъла на действие умножение. 
Решаване на съставни текстови 
задачи.

Устна 
проверка.

82. 22. Деление с 
числото 6

Нови знания Познава таблицата за деление 
с числото 6.
Използва наименованията на 
компонентите и резултата при 
решаване на задачи от 
деление.
Намира число, което е 
няколко пъти по-голямо или 
по-малко (с няколко единици 
по-голямо или по-малко) от 
дадено число.
Решава прости и съставни 
текстови задачи.

– Извличане на математическа 
информация от схематични 
изображения.
Извеждане на таблицата за деление с
числото 6.
Използване на наименованията на 
компонентите и резултата при 
решаване на задачи от деление.
Намиране на число, което е няколко 
пъти по-голямо или по-малко (с 
няколко единици по-голямо или по-
малко) от дадено число.
Решаване на текстови задачи, като се
използва и действие деление.

Устна 
проверка.

83. 22. Умножение и Затвърдяване Извършва таблично – Таблично умножение и деление Формиращо 
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деление с 
числото 6

умножение и деление 
(изучени случаи).
Използва връзката между 
умножението и делението за 
съставяне и решаване на 
задачи.
Познава и прилага правилото 
за кратно сравняване на две 
числа.
Решава прости текстови 
задачи за кратно сравняване 
на две числа.
Намира неизвестен множител 
и неизвестно събираемо.

(изучени случаи).
Използване на връзката между 
умножението и делението за 
съставяне и решаване на задачи.
Извеждане на правилото за кратно 
сравняване на две числа.
Решаване на прости текстови задачи 
за кратно сравняване на две числа.
Намиране на неизвестен множител и 
неизвестно събираемо.

оценяване.
Устна 
проверка.

84. 22. Умножение и 
деление с 
числото 6

Затвърдяване Извършва таблично 
умножение и деление 
(изучени случаи).
Използва връзката между 
умножението и делението за 
проверка на делението с 
умножение и за намиране на 
неизвестно делимо.
Намира стойности на 
съставни числови изрази.
Намира обиколки на 
геометрични фигури по 
различни начини.
Намира дължината на 
основата на равнобедрен 
триъгълник по дадени 
обиколка и дължина на 
бедрото му.
Решава и преобразува 
текстови задачи.

– Таблично умножение и деление 
(изучени случаи).
Използване на връзката между 
умножението и делението за 
проверка на делението с умножение 
и за намиране на неизвестно делимо.
Записване на равенство с неизвестен 
множител и намирането му.
Записване на числови изрази по 
математически текст и намиране на 
стойностите им.
Намиране на стойности на съставни 
числови изрази.
Намиране на обиколки на 
геометрични фигури по различни 
начини.
Намиране на дължината на основата 
на равнобедрен триъгълник по 
дадени обиколка и бедро.
Решаване и преобразуване на 
текстови задачи.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

85. 23. Съдружително 
свойство на 
умножението

Нови знания Познава и използва 
съдружителното свойство на 
умножението.

съдружително 
свойство на 
умножението

Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Запознаване със съдружителното 

Устна 
проверка.
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Извършва таблично 
умножение и деление 
(изучени случаи).
Решава съставна текстова 
задача, като използва 
съдружителното свойство на 
умножението.

свойство на умножението.
Таблично умножение и деление 
(изучени случаи).
Решаване на текстова задача, като се 
използва съдружителното свойство 
на умножението.

86. 23. Умножение и 
деление с 
числото 6 

Затвърдяване Извършва таблично умножение
и деление (изучени случаи).
Пресмята съставни числови 
изрази.
Намира дължината на бедрото 
на равнобедрен триъгълник по 
дадени обиколка и дължина на 
основата.
Използва информация, 
представена в табличен и вид, 
за решаване на текстови задачи.

– Таблично умножение и деление 
(изучени случаи).
Пресмятане на числови изрази от 
вида 30 : 3 . 2. 
Намиране на дължината на бедрото 
на равнобедрен триъгълник по 
дадени обиколка и дължина на 
основата.
Интерпретиране на информация, 
представена в табличен вид, за 
съставяне и решаване на текстови 
задачи.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

87. 23. Умножение с 
числото 7 

Нови знания Познава таблицата за 
умножение с числото 7.
Разбира зависимостта между 
съседни произведения от 
таблицата за умножение със 7.
Прилага разместителното 
свойство на умножението.
Съставя текстова задача по 
илюстрация.
Решава и преобразува 
текстови задачи.

– Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Извеждане на таблицата за 
умножение с числото 7.
Установяване на зависимостта 
между съседни произведения от 
таблицата за умножение със 7.
Прилагане на разместителното 
свойство на умножението.
Съставяне по илюстрация, решаване 
и преобразуване на текстови задачи, 
като се използва и умножение.

Устна 
проверка.

88. 24. Деление с 
числото 7

Нови знания Познава таблицата за деление 
с числото 7.
Сравнява число с числов 
израз.
Намира неизвестен множител.
Решава прости и съставни 
текстови задачи.

– Извличане на математическа 
информация от схематични 
изображения.
Извеждане на таблицата за деление с
числото 7.
Сравняване на числов израз с число.
Намиране на неизвестен множител.

Устна 
проверка.
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Намира обиколка на 
правоъгълник.

Решаване на текстови задачи, като се
използва и действие деление.
Намиране на обиколка на 
правоъгълник.

89. 24. Умножение и 
деление с 
числото 7

Затвърдяване Извършва таблично 
умножение и деление 
(изучени случаи).
Намира число, което е 
няколко пъти по-голямо или 
по-малко от дадено число.
Сравнява кратно две числа.
Използва връзката между 
умножението и делението при
намиране на стойности на 
числови изрази.
Пресмята съставни числови 
изрази.
Решава съставна текстова 
задача.
Съставя текстова задача с 2 
пресмятания по съкратен 
запис.
Намира неизвестен множител 
и неизвестно събираемо.

– Извличане на математическа 
информация от схематично 
изображение.
Таблично умножение и деление 
(изучени случаи).
Намиране на число, което е няколко 
пъти по-голямо или по-малко от 
дадено число.
Кратно сравняване на две числа.
Използване на връзката между 
умножението и делението при 
намиране на стойности на числови 
изрази.
Пресмятане на съставни числови 
изрази.
Решаване на съставни текстови 
задачи.
Съставяне на текстова задача с 2 
пресмятания по съкратен запис. 
Намиране на неизвестен множител и 
неизвестно събираемо.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

90. 24. Умножение и 
деление с 
числото 7

Затвърдяване Извършва таблично 
умножение и деление 
(изучени случаи).
Прави проверка на делението 
с умножение.
Записва числови изрази по 
математически текст и намира
стойностите им.
Определя в минути 
продължителност от време.
Решава съставни текстови 
задачи.

– Таблично умножение и деление 
(изучени случаи).
Използване на връзката между 
умножението и делението за 
проверка на делението с умножение.
Записване на числови изрази по 
математически текст и намиране на 
стойностите им.
Определяне в минути на 
продължителност от време.
Решаване на съставни текстови 
задачи.

Формиращо 
оценяване.
Писмена и 
устна 
проверка.
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Съставя текстова задача с 2 
пресмятания по съкратен 
запис. 

Съставяне на текстова задача с 2 
пресмятания по съкратен запис.

91. 25. Седмица. 
Месец. Година

Нови знания Познава мерните единици за 
време седмица, месец, година 
и връзките между тях.
Познава наименованията на 
дните от седмицата и на 
месеците от годината.
Решава съставна текстова 
задача.

– Извличане на информация от 
календара.
Запознаване с мерните единици за 
време седмица, месец, година и на 
връзките между тях.
Запознаване с наименованията на 
дните от седмицата и на месеците от 
годината.
Решаване на съставна текстова 
задача.

Устна 
проверка.

92. 25. Седмица. 
Месец. Година

Затвърдяване Познава мерните единици 
време (минута, денонощие, 
седмица, месец, година) и 
връзките между тях.
Познава наименованията на 
дните от седмицата и на 
месеците от годината.

– Извличане на информация от 
календара.
Решаване на задачи, свързани с 
изучените мерни единици за време.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

93. 25. Умножение с 
числото 8

Нови знания Познава таблицата за 
умножение с числото 8.
Прилага разместителното 
свойство на умножението.
Разбира зависимостта между 
съседни произведения от 
таблицата за умножение с 8.
Съставя текстова задача по 
илюстрация.
Решава съставни текстови 
задачи.

– Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Извеждане на таблицата за 
умножение с числото 8.
Установяване на зависимостта 
между съседни произведения от 
таблицата за умножение с 8.
Прилагане на разместителното 
свойство на умножението.
Съставяне по илюстрация и 
решаване на текстови задачи, като се 
използва и умножение.

Устна 
проверка.

94. 26. Деление с 
числото 8

Нови знания Познава таблицата за деление 
с числото 8.
Сравнява стойности на 
числови изрази.
Намира неизвестен множител.
Решава прости и съставни 

– Извличане на математическа 
информация от схематични 
изображения.
Извеждане на таблицата за деление с
числото 8.
Сравняване на стойности на числови

Устна 
проверка.
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текстови задачи. изрази.

Намиране на неизвестен множител.
Решаване на текстови задачи, като се
използва и действие деление.

95. 26. Умножение и 
деление с 
числото 8

Затвърдяване Извършва таблично 
умножение и деление 
(изучени случаи).
Намира стойности на 
съставни числови изрази.
Записва числови изрази по 
математически текст.
Определя дължината на 
отсечка, която е няколко пъти 
по-дълга от отсечка с дадена 
дължина.
Намира дължината на страна 
на правоъгълник по дадени 
обиколка и дължина на 
другата страна.
Решава и преобразува 
текстови задачи.

– Таблично умножение и деление 
(изучени случаи).
Намиране на стойности на съставни 
числови изрази.
Записване на числови изрази по 
математически текст и намиране на 
стойностите им.
Определяне на дължината на 
отсечка, която е няколко пъти по-
дълга от отсечка с дадена дължина.
Намиране на дължината на страна на
правоъгълник по дадени обиколка и 
дължина на другата страна;
Решаване и преобразуване на 
текстови задачи.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

96. 26. Умножение и 
деление с 
числото 8

Затвърдяване Извършва таблично 
умножение и деление 
(изучени случаи).
Използва връзката между 
умножението и делението при
намиране стойности на 
числови изрази.
Определя дължината на 
отсечка, която е няколко пъти 
по-къса от отсечка с дадена 
дължина.
Чертае отсечки с определени 
дължини.
Решава съставни текстови 
задачи.

Таблично умножение и деление 
(изучени случаи).
Използване на връзката между 
умножението и делението при 
намиране на стойности на числови 
изрази.
Определяне на дължината на 
отсечка, която е няколко пъти по-
къса от отсечка с дадена дължина.
Чертане на отсечки с определени 
дължини.
Решаване на съставна текстова 
задача.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

97. 27. Умножение с 
числото 9

Нови знания Познава таблицата за 
умножение с числото 9.

– Извличане на математическа 
информация от илюстрация.

Устна 
проверка.
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Прилага разместителното 
свойство на умножението.
Разбира зависимостта между 
съседни произведения от 
таблицата за умножение с 9.
Съставя текстова задача по 
илюстрация.
Решава съставни текстови 
задачи.

Извеждане на таблицата за 
умножение с числото 9.
Прилагане на разместителното 
свойство на умножението.
Установяване на зависимостта 
между съседни произведения от 
таблицата за умножение с 9.
Съставяне по илюстрация и 
решаване на текстови задачи, като се 
използва и умножение. 

98. 27. Деление с 
числото 9

Нови знания Познава таблицата за деление 
с числото 9.
Сравнява стойности на 
числови изрази.
Намира неизвестен множител.
Решава прости и съставни 
текстови задачи.

– Извличане на математическа 
информация от схематични 
изображения.
Извеждане на таблицата за деление с
числото 9.
Сравняване на стойности на числови
изрази.
Намиране на неизвестен множител.
Решаване на текстови задачи, като се
използва и действие деление.

Устна 
проверка.

99. 27. Умножение и 
деление с 
числото 9

Затвърдяване Извършва таблично 
умножение и деление 
(изучени случаи). 
Намира стойности на 
съставни числови изрази.
Решава прости и съставни 
текстови задачи.
Съставя текстови задачи по 
съкратен запис.
Решава задачи с геометрично 
съдържание.

Таблично умножение и деление 
(изучени случаи).
Намиране на стойности на съставни 
числови изрази.
Решаване на текстова задача.
Съставяне на текстови задачи по 
съкратен запис.
Решаване на задачи с геометрично 
съдържание.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

100. 28. Умножение и 
деление с 
числото 9

Затвърдяване Извършва таблично 
умножение и деление 
(изучени случаи).
Решава съставни текстови 
задачи.
Използва връзката между 
умножението и делението за 

– Таблично умножение и деление 
(изучени случаи).
Използване на информация, 
представена в табличен вид, за 
съставяне и решаване на текстови 
задачи.
Използване на връзката между 

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.
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съставяне и решаване на 
задачи.
Решава задачи с геометрично 
съдържание.

умножението и делението за 
съставяне и решаване на задачи.
Решаване на задачи с геометрично 
съдържание.

101. 28. Умножение с 
числото 10

Нови знания Познава таблицата за 
умножение с числото 10.
Прилага разместителното 
свойство на умножението.
Разбира зависимостта между 
съседни произведения от 
таблицата за умножение с 10.
Съставя текстова задача по 
илюстрация.
Решава съставни текстови 
задачи.

– Извличане на математическа 
информация от илюстрация.
Извеждане на таблицата за 
умножение с числото 10.
Прилага разместителното свойство 
на умножението.
Установяване на зависимостта 
между съседни произведения от 
таблицата за умножение с 10.
Съставяне по илюстрация и 
решаване на текстови задачи, като се 
използва и умножение.

Устна 
проверка.

102. 28. Деление с 
числото 10

Нови знания Познава таблицата за деление 
с числото 10.
Сравнява стойности на 
числови изрази.
Намира неизвестен множител.
Решава прости и съставни 
текстови задачи.

– Извличане на математическа 
информация от схематични 
изображения.
Извеждане на таблицата за деление с
числото 10.
Сравняване на стойности на числови
изрази.
Намиране на неизвестен множител.
Решаване на текстови задачи, като се
използва и действие деление.

Устна 
проверка.

103. 29. Умножение и 
деление с 
числото 10

Затвърдяване Извършва таблично 
умножение и деление.
Превръща именувани числа – 
от см в дм и обратно, от дм в 
м и обратно.
Използва връзката между 
умножението и делението за 
съставяне и решаване на 
задачи.
Намира обиколка на 
правоъгълник.
Намира дължината на страна 

– Таблично умножение и деление.
Преобразуване на именувани числа –
от см в дм и обратно, от дм в м и 
обратно.
Използване на връзката между 
умножението и делението за 
съставяне и решаване на задачи.
Намиране на обиколка на 
правоъгълник.
Намиране на дължината на страна на
правоъгълник по дадени обиколка и 
дължина на другата страна.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.
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на правоъгълник по дадена 
обиколка и дължина на 
другата страна.
Решава съставни текстови 
задачи.

Решаване на съставни текстови 
задачи.

104. 29. Умножение и 
деление с 
числото 1

Нови знания Извършва действията 
умножение и деление с 
числото 1.
Използва връзката между 
действията умножение и 
деление.
Намира стойности на 
съставни числови изрази.
Решава задачи с геометрично 
съдържание.

– Умножение и деление с числото 1.
Използване на връзката между 
умножението и делението.
Намиране на стойности на числови 
изрази
Решаване на задачи с геометрично 
съдържание.

Устна 
проверка.

105. 29. Умножение с 
числото 0. 
Деление на 
нулата с число

Нови знания Извършва действието 
умножение с числото 0.
Извършва деление на 0 с 
число, което е различно от 0.
Познава връзката между 
действията умножение и 
деление.
Намира стойности на 
съставни числови изрази.
Сравнява стойности на 
числови изрази.
Съставя равенства с 
неизвестен множител по 
математически текст.
Преобразува текстова задача.

– Умножение с числото 0 и деление на 
0 с число, което е различно от 0.
Използване на връзката между 
действията умножение и деление.
Намиране на стойности на съставни 
числови изрази.
Сравняване на стойности на числови
изрази.
Съставяне на равенства с неизвестен 
множител по математически текст.
Преобразуване на текстова задача.

Устна 
проверка.

106. 30. Таблично 
умножение и 
деление

Обобщение Извършва таблично 
умножение и деление.
Решава текстови задачи.
Прави проверка на делението 
с умножение.
Намира неизвестен множител.
Използва връзката между 
събирането и изваждането за 

– Таблично умножение и деление.
Решаване на текстови задачи.
Намиране на неизвестен множител.
Използване на връзката между 
умножението и делението за 
проверка на делението с умножение 
и за съставяне и решаване на задачи.

Формиращо 
оценяване.
Писмена и 
устна 
проверка.
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съставяне и решаване на 
задачи.

107. 30. Числата до 100 Преговор с 
обобщение

Познава числата от 0 до 100 и 
принципа за образуване на 
редицата на естествените 
числа до 100.
Познава редното значение на 
числата.
Разпознава реда на единиците 
и реда на десетиците на 
двуцифрено число.
Представя двуцифрено число 
като сбор от десетици и 
единици.
Сравнява изучените числа 
(абстрактни и именувани).
Определя времето по 
часовник.

– Записване на числа, посочени върху 
модел на числовата ос.
Откриване на числа, зададени 
описателно.
Замяна на записани редни числа с 
букви от българската азбука.
Представяне на двуцифрено число 
като сбор от десетици и единици.
Сравняване на изучените числа 
(абстрактни и именувани).
Определяне на времето по часовник.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

108. 30. Събиране и 
изваждане на 
числата до 100

Преговор с 
обобщение

Извършва аритметичните 
действия събиране и 
изваждане на числата до 100.
Прави проверка на 
изваждането със събиране.
Намира неизвестно 
събираемо.
Използва връзката между 
събирането и изваждането за 
съставяне и решаване на 
задачи.
Използва свойствата на 
събирането за рационално 
пресмятане на сбор от три и 
повече числа.
Сравнява стойностите на 
числови изрази.

– Събиране и изваждане на числата до 
100.
Извършване на проверка на 
изваждането със събиране.
Намиране на незвестно събираемо.
Използване на връзката между 
събирането и изваждането за 
съставяне и решаване на задачи.
Използване на свойствата на 
събирането за рационално 
пресмятане на сбор от три и повече 
числа.
Сравняване на стойности на числови
изрази.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

109. 31. Таблично 
умножение и 
деление

Преговор с 
обобщение

Извършва таблично 
умножение и деление.
Прави проверка на делението 

– Извършване на аритметичните 
действия умножение и деление 
(таблични случаи).

Формиращо 
оценяване.
Устна 
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с умножение.
Намира неизвестен множител.
Използва връзката между 
умножението и делението за 
съставяне и решаване на 
задачи.
Използва свойствата на 
умножението за рационално 
пресмятане на произведение 
от три числа.
Намира число, няколко пъти 
по-голямо или по-малко от 
дадено число.
Намира стойности на 
съставни числови изрази.

Извършване на проверка на 
делението с умножение.
Намиране на неизвестен множител.
Използване на връзката между 
умножението и делението за 
съставяне и решаване на задачи.
Използване на свойствата на 
умножението за рационално 
пресмятане на произведение от три 
числа.
Кратно сравняване на две числа.
Намиране на стойности на съставни 
числови изрази.

проверка.

110. 31. Текстови задачи Преговор с 
обобщение

Решава съставни текстови 
задачи от различни видове.
Съставя текстови задачи с две 
пресмятания по илюстрация и
по числов израз.

– Решаване на текстови задачи от 
различни видове.
Съставяне на текстови задачи по 
илюстрация и по числов израз.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.

111. 31. Геометрични 
фигури

Преговор с 
обобщение

Измерва страните на 
триъгълник и определя вида 
му.
Намира обиколката на 
триъгълник.
Намира дължината на страна 
на триъгълник по дадени 
обиколка и дължините на 
другите две страни.
Намира обиколката на 
равностранен триъгълник и 
квадрат по различни начини.
Намира дължината на страна 
на равностранен триъгълник и
квадрат по дадена обиколка.
Намира обиколката на 
равнобедрен триъгълник и 
правоъгълник по различни 

– Измерване на страните на 
триъгълник и определяне на вида му.
Намиране на обиколката на 
триъгълник.
Намиране на дължината на страна на
триъгълник по дадени обиколка и 
дължините на другите две страни.
Намиране на обиколката на 
равностранен триъгълник и квадрат 
по различни начини.
Намиране на дължината на страна на
равностранен триъгълник и квадрат 
по дадена обиколка.

Формиращо 
оценяване.
Устна 
проверка.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
начини.
Намира дължината на страна 
на правоъгълник по дадена 
обиколка и дължина на 
другата му страна.

112. 32. Изходно ниво. 
Игра

Диагностика 
на изходно 
ниво

Познава числата до 100 и 
записването им с цифри и 
думи.
Извършва действията 
събиране и изваждане на 
числата до 100 (без и със 
преминаване).
Извършва действията 
умножение и деление на 
числата до 100 (таблични 
случаи).
Прави проверка на делението 
с умножение.
Сравнява стойностите на 
числови изрази.
Намира стойности на 
съставни числови изрази.
Намира неизвестно събираемо
и неизвестен множител.
Превръща именувани числа – 
от дм в см и обратно, от м в 
дм и обратно.
Решава текстова задача.
Измерва страните на 
триъгълници и записва 
резултатът от измерването в 
сантиметри.
Определя вида на 
триъгълници според 
дължините на страните им.
Намира обиколка на 
триъгълник.

– Индивидуално изпълнение на задачи
за установяване на знанията и 
уменията на учениците.
Работа в учебната тетрадка.

Планиране, организиране и 
изпълнение на възложените задачи 
във времето при изработване на 
проект по зададения образец.

Писмена 
проверка.

Изходното
то ниво е 
представен
о в учебна 
тетрадка 
№ 2.

Предлага 
се игра в 
края на 
часа.

44



Разработил: …………………………………….
(Име, фамилия, подпис)
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ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учебна година и за всеки клас (а при необходимост – и по паралелки), като
се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда.

2. Годишното тематично разпределение на учителя по т. 1 се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната година.
3. В колона 1 се записва поредният номер на учебния час. Броят на учебните часове в тематичното разпределение трябва да отговаря на броя на  часовете по

училищен учебен план за съответния клас.
4. В колона 2 се посочва учебната седмица по ред, като следва да се отчита броят на учебните седмици по заповед на министъра за графика на учебното време.
5. В колона 3 се посочва темата на урочната единица, като тя трябва да отговаря на темата, записана в дневника. Темата на урочната единица се  определя от учителя

и може да не е същата като темата на урока в учебника или темата в учебната програма.
6. В колона 4 се посочва урочната единица, като за ориентир може да се използва съответната таблица в учебната програма за препоръчителното процентно

разпределение.
7. В колона 5 се описват накратко компетентностите като очаквани резултати от обучението в рамките на конкретната урочна единица.
8. В колона 6 се описват новите понятия за конкретната урочна единица (ако има такива).
9. В колона 7 се записват учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и за гарантиране на изпълнението  на

учебната програма в съответствие с предвиденото в раздел „Дейности за придобиване на ключови компетентности и междупредметни връзки“ на съответната
учебна програма.

10. В колона 8 се посочват методите и формите за оценяване (те може да са свързани с конкретната тема на урочната единица, но може да са и ориентирани върху
цял раздел) при спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както и за оценяване на другите дейности (домашни работи,
лабораторни упражнения, семинари, работа по проекти и др.), и при отчитане на съотношението при формиране на срочна и годишна оценка в  раздел
„Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците“ на съответната учебна програма.

11. При възникнали обстоятелства от обективен характер годишното тематично разпределение подлежи на изменение, допълнение и преструктуриране, което  се
отразява в колона 9 или в допълнителна таблица и се утвърждава допълнително от директора на училището при спазване на препоръчителното процентно
разпределение на задължителните учебни часове за годината.
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