
     
 

Програма по Математика на Прогресивно училище Варна: интегрирани 
стандарти (Държавен образователн стандарт и  Scope and Sequence International 

Baccalaureate) 
 

Концепция Знания и умения Ключово разбиране  

     

Функция, 

обусловеност  

Познава естествените числа до 100 и принципа на 

изграждане на редицата на естествените числа  

 

 

Бройната система е език за описване на 

количества и отношения между количествата, а в 

някои случаи с нейна помощ посочваме 

поредността на обектите (първи, втори...) . Числата 

се използват за тълкуване на информация, 

вземане на решения и решаване на задачи. 

Стойността на една цифра зависи от мястото ѝ в 

основата на системата 

  

Броене до 100 - в редица през 1, 5, 10 и назад  

Числителни бройни и числителни редни  

   

   

   

     

Форма, функция 
Чете и пише естествените числа 10, 20, 30, 40, 50, 

60, 70, 80, 90, 100 

Числата и знаците в математиката имат 

разпознаваема форма, могат да бъдат описвани и 



     
категоризирани. Математическите знаци дават 

информация за вида на операцията, която ще бъде 

извършена 

 

 

Запознаване със знака ":", "х"  

Въвеждане на "+", "-", "="  

   

     

Обусловеност , 

промяна  

Извършва аритметични действия събиране и 

изваждане с естествените числа до 100 и повече. 

Математическите операции оказват въздействие 

върху стойностите (количествата) в едно 

множество.  Операциите събиране, изваждане, 

умножение и деление са свързани помежду си и 

притежават определени свойства.  Промяната в 

стойностите (количествата) е резултатът от 

математическите операции. 

Разбира връзката между компонентите и резултата 

на аритметичните действия с числата до 20  

 

Прибавяне на 0, 1, 2,  и 3 на число до 20   

Удвояване  до 20  

Допълване до 10  

Събиране и изваждане в рамка до 20  

Събиране и изваждане до 20 и до 50 с помощта на 

линия 

 

Моделиране на събиране и изваждане с линия.   

Събиране и изваждане на двуцифрени числа наум 

и писмено 

 

Броене наобратно през 1, 2, и 3  



     
Борене през 5 и през 10 до 100 - напред и назад  

Групиране на единици. Изобразяване на групи. 

Броене не групи през 1  

 

Умножение  (  Thinking boards)  

Деление с 2 до 20  

Дроби : 1/2 и 1/4. Събиране на дроби с еднакъв 

знаменател 

 

Разделяне на половина   

Разделяне по равно   

Умножение и деление с линия  

Смятане наум (Think boards)  

     

Форма  и 

функция 

Знае мерните единици за дължина (см), за маса 

(кг), за време (час) 

 

Разпознава по стойност българските банкноти и 

монети (стотинка, лев) 

Обектите притежават различни характеристики, 

които могат да бъдат измерени и сравнени. 

Измерването на нещо е свързано с определянето 

на броя на съставните му елементи чрез 

използването на единица, възприета за мярка. 

Измерването и сравняването ни помагат да 

класифицираме обектите, да извършваме 

математически операции с еднородни единици и 

да представяме визуално обекти с определени 

характеристики 

Измерва и чертае отсечки 
 

Извършва действия с изучените еднородни 

единици (без тази за време) 

 



     
Използва правилно чертожните инструменти 

(линия) 

 

     

Форма, функция, 

връзка, 

обусловеност 

Разпознава геометрични фигури, отсечка, квадрат, 

триъгълник, кръг и правоъгълник.  

 

Разпознава елементите страна и връх на 

триъгълник, правоъгълник и квадрат.  

Геометричните фигури имат характеристики, които 

могат да бъдат описвани и срявнявани.  Фигурите 

се класифицират и наименуват според свойствата 

си.  Разбирането за връзките между формите ни 

позволява да тълкуваме, разбираме и оценяваме 

нашия дву- и три-измерен свят.   

Чертае отсечка по зададена дължина в 

сантиметри.  

 

Чертае изучени геометрични фигури (без кръг) 

върху квадратна мрежа 

 

Разбиране за връзката между 2 D и 3 D 
 

Как да съзададеш 3 D фигура от няколко 2 D 
 

Разпознавамне на фигури и симетрични обекти в 

средата 

 

Разпознаване, наименуване, описване и сортиранр 

на 2 D и 3 D фигури 

 

Симетрични модели 
 

Описване на средата, чрез геомегтрични термини.  
 

Пространствена ориентация, описване на маршрут 

и ориентиране по карта.  

 



     

Решаване на проблем чрез знанията за симетрия  

     

Обусловеност, 

връзка, 

размишление 

(рефлексия) 

Моделира с числови изрази ситуации, описани с 

отношенията "с ... повече от..."., "с... по-малко от..." 

 

Обяснява получените резултати при решаването 

на даден проблем 

 

Разчита информация от различни източници - 

текст, илюстрации, в т.ч. и различни схематични 

изображения 

 

     

Размишление  

Степенуване на вероятностите - невъзможно, 

вероятно, сигурно, малко вероятно 

 

   

  

 
 

Тези стандарти гарантират базови знания по български и международен стандарт за възрастта.  В нашите класни стаи децата се 
насърчават да изследват както по-големи числа, така и по-сложни математически операции. Знанията се усвояват в Монтесори 
среда и се изпозлват на практика в реалността в проектни дейности с преживяване в Изследователската програма на училището.  


