ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1.  КЛАС
Годишен брой часове за изучаване на математика –
128 часа разпределени в 32 учебни седмици (по 4 часа седмично)
 УТВЪРДИЛ

Директор: .................................................
(име, фамилия, подпис)

Тема
№
Учебна седмица
Урок
№
Тема на урочната еди- ница
Вид на урочната единица
Компетентности като очаквани резултати от обучението
Нови понятия
Контекст и дейности на всяка урочна единица
Методи и форми на оценяване по теми и/ или раздели
Забе- лежка


1


1



Входно ниво
„Диагно- стика – входно ниво (контрол и оценка)„

Брои, сравнява, разбира и използва предлозите и наре- чията за място.


Броене и сравняване на конкретни предмети. Ориен- тиране в пространството по илюстрации и в реална среда.

Самостоятелна работа, индивидуална беседа с ученика; писмено оценяване





2




1




1

Ориентиране в пространството (определяне на местоположе- ние (ляво - дяс- но, горе - долу, под - над, пред
- зад, между, върху)




Преговор с обобще- ние



Oпределя местоположение чрез правилната употреба на предлозите и наречията: ляво
- дясно, горе - долу, под - над, пред - зад, между, върху.

Учебникът по математика назоваване на конкретни обекти, откриване на същите из страниците на учебника и тълкуване на символичното им значение; очертаване
и оцветяване на обекти; назоваване на знаци, цифри и познати геометрични фигури по илюстрация и определяне на тяхното местоположение.




Tекущо формиращо оценяване, самооценка





3




1




2
Ориентиране в пространството (определяне на местоположе- ние (ляво - дяс- но, горе - долу, под - над, пред
- зад, между, върху)



Преговор с обобще- ние


Oпределя местоположение чрез правилната употреба на предлозите и наречията: ляво
- дясно, горе - долу, под - над, пред - зад, между, върху

В клас
Откриване и назоваване на посоки и местоположение на обекти; оцветяване на конкретни обекти по зададе-
Ни посока и местоположение; откриване и посочване на посока на движение в познат обект.



Tекущо, формиращо оценяване, самооценка




4



1



3
Групиране и подреждане на обекти по зада- дени признаци, сравняване на количества


Преговор с обобще- ние


Групира и класифицира обек- ти, сравнява количества.

На училище
Групиране на знаци и обекти според предназначение; сравняване и изравняване на броя на групи обекти; откри- ване и допълване на липсва- ща част от цяло.


Tекущо формиращо оценяване, самооценка



5


2


4


Числото 1

Нови зна- ния
Формиране на понятието за числото едно. Изграждане на умения за писане на цифрата на числото 1.

Число, цифра
На училище
Писане на цифрата 1; разпоз- наване на цифрата; определя количество на реални обекти и илюстрации.

Tекущо формиращо оценяване, самооценка






6





2





5





Числото 2. Зна- ци за сравне- ние <, >, =





Нови зна- ния
Формиране на понятието за числото две. Усвояване на количественото и редното значение на числото 2. Фор- миране на умения за писане на цифрата 2 и за броене до
2. изграждане на умения за сравняване на числата. раз- бира математическите отно- шения „повече”, „по-малко” и
„толкова, колкото” и ги изра- зява с правилното използване на знаците >, =, <.





Сравня- ване


Есен
Писане на цифрата 2; Броене; определяне на количество и сравняване на количества с помощта на реални обекти
и илюстрации; Писане на знаците >, <, =.





Tекущо формиращо оценяване, самооценка
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2


6

действия съби- ране и изваж- дане


Нови зна- ния
разбира смисъла на действи- ята събиране и изваждане. Пресмята сборове и разлики до 2. използва символите за представяне на действията.

Съби- ране, изваж- дане
Есен
Сравняване на числата до 2; Писане на знаците + и -; Събиране и изваждане на числата до 2; откриване на зависимости.


Tекущо формиращо оценяване, самооценка
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7



Числото 3



Нови зна- ния
Формиране на понятието за числото 3. Усвояване на количественото и редното
значение на числото 3. Фор- миране на умения за писане на цифрата 3 и за броене до
3. Сравнява 3 с изучените числа.


Плодове и зеленчуци
Писане на цифрата 3; Броене до 3; определяне на количе- ство; Сравняване на числата до 3.



Tекущо формиращо оценяване, самооценка



9


3


8

Събиране и изваждане на числата от 1 до 3


Нови зна- ния
Пресмята сборове и разлики до 3. използва връзката меж- ду събирането и изваждането при намиране на стойността на числови изрази.

Плодовете на есента Събиране и изваждане на числата до 3; откриване на аритметични действия; оцве- тяване на обекти по зададени количества.


Tекущо формиращо оценяване, самооценка
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3


9

Събиране и изваждане на числата от 1 до 3
Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)
разбира смисъла на действи- ята събиране и изваждане. Пресмята сборове и разлики до 3. илюстрира с приме-
ри действията събиране и изваждане.

Есен
Събиране и изваждане на числата до 3; откриване на зависимости; Представяне на конкретна ситуация като сбор или разлика.


Tекущо формиращо оценяване, самооценка




11



3
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Числото 4



Нови зна- ния
Формиране на понятието за числото 4. Удвояване на количественото и редното
значение на числото 4. Фор- миране на умения за писане на цифрата 4 и за броене до
4. Сравнява 4 с изучените числа.

Есен
Писане на цифрата 10; Броене до 4; Сравняване на числата до 4; определяне на количе- ства; оцветяване на обекти според количествени съответ- ствия.



Tекущо формиращо оценяване, самооценка
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3

11
Събиране и изваждане на числата до 4

Нови зна- ния
извършва действията съби- ране и изваждане с числата до 4.

Плодовете на есента определяне на количества; Събиране и изваждане до 4; откриване на зависимости.

Tекущо формиращо оценяване, самооценка
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Събиране и изваждане на числата до 4

Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)

Събира и изважда числата до 4. илюстрира с приме- ри действията събиране и изваждане.

Есенни цветя
Пресмятане на сборове и разлики с числата до 4; до- пълване до определено число чрез събиране; откриване на зависимости; оцветяване по логически модел.


Tекущо формиращо оценяване, самооценка
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13





Квадрат и кръг





Нови зна- ния





разпознава геометричните фигури квадрат и кръг.




Ква- драт, кръг
Игри и знаци
Откриване на геометричните фигури квадрат и кръг; Съ- поставяне на линейни и обем- ни фигури (без да се въвеждат термините); използване на геометричните фигури като бройни елементи (броене и сравнение на количества от квадрати и кръгове); Чертане и оцветяване на фигури в мрежа по образец.





Текущо формиращо оценяване, самооценка
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4
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Числото 5




Нови зна- ния

„Формиране на понятието за числото 5 (количественото и редното значение).
Пише цифрата 5 и брои и сравнява числата до 5. определя мястото на числата от 1 до 5 в редицата на ес- тествените числа.“

Здравословен начин на живот
Писане на цифра 5; опреде- ляне на количество; Броене до 5; осмисляне на редно значение чрез подреждане на обекти; Сравняване на коли- чества и числа; групиране на обекти (отделяне на множе- ства с по 5 елемента).




Текущо формиращо оценяване, самооценка
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4
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Събиране и изваждане на числата от 1 до 5



Нови зна- ния



Събира и изважда числата до 5.

Времето през есента Пресмятане на сборове и раз- лики с числата до 5; Открива- не на зависимости; Откриване на аритметични действия; Използване на изучените гео- метрични фигури като бройни единици.



Текущо формиращо оценяване, самооценка
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5
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Събиране и изваждане на числата от 1 до 5


Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)


„Пресмята сборове и разлики с числата от 1 до 5.
Брои и решава задачи с изу- чените геометричните фигури квадрат и кръг.“

Спорт
Събиране и изваждане на числата до 5; разпознаване, броене и сравняване на гео- метрични фигури; допълване до 5 чрез събиране; осъзна- ване на редното значение на числата до 5 с помощта на практически ситуации.



Текущо формиращо оценяване, самооценка
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5
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Сравняване на сбор и разлика с число


Нови зна- ния


Сравнява сбор и разлика с число.

Птиците
Пресмятане на сборове и разлики с изучените числа; Сравняване на сбор и разлика с число; оцветяване на обек- ти по логически модел.


Текущо формиращо оценяване, самооценка
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5
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Числото 0


Нови зна- ния

„Формиране на понятието за числото нула.
Пише цифрата 0, сравнява нула с изучените числа.“

Математически  игри Писане на 0; определяне на количество; Броене на числа; Сравняване на сбор и разлика с число; оцветяване на обек- ти по логическо съответствие.


Текущо формиращо оценяване, самооценка
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5


19
Събиране и изваждане с 0 (изваждане на равни числа)

Нови зна- ния

Събира и изважда с 0. изваж- да равни числа с резултат 0.

Плодовете
Събиране и изваждане с 0 и с резултат 0 (изваждане на равни числа); решаване на математически верижки.

Текущо формиращо оценяване, самооценка
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6
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Събиране и изваждане на числата до 5



Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)




Пресмята сборове и разлики с числата от 0 до 5.

Птиците
Броене на числата до 5; Събиране и изваждане на числата от 0 до 5; опреде- ляне и записване на количе- ства; осъзнаване на редното значение чрез определяне на поредността на обекти; Срав- няване на сбор и разлика с число; разпознаване и броене на геометрични фигури.




Текущо формиращо оценяване, самооценка
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Триъгълник





Нови зна- ния





Разпознава геометричната фигура триъгълник.





Триъ- гълник
Знаци и фигури
Разпознаване на изучените ге- ометрични фигури и открива- не на триъгълник, включител- но в обекти от заобикалящата действителност; използване на изучените геометрични фигури като бройни едини- ци; Събиране и изваждане
на числата до 5; рисуване в мрежа по зададен модел със симетрично разположени триъгълници.





Текущо формиращо оценяване, самооценка
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6
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Какво научих? (практически урок)





Обобще- ние


Осъзнава количественото и редното значение на числата до 5, сравнява и извърш-
ва действията събиране и изваждане с числата до 5, разпознава изучените геомет- рични фигури и прилага изу- ченото в практически план.

Играем                                   Игра на домино за осмисляне на количественото значение на числата; Създаване на модели на животни, растения и други обекти от заобикалящи свят с помощта на познатите геометрични фигури; Броене и смятане с геометрични фигури; Устно смятане; Манипулиране с реални предмети и подреж- дане с тяхна помощ на обекти в познати геометрични форми.





Текущо формиращо оценяване, взаимно оценяване, самооценка
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6
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Числата от 0 до
5. Събиране и изваждане

Обобще- ние (са- мостоятел- на работа с обоб- щителен характер)



Познава и сравнява числата от 0 до 5, извършва действи- ята събиране и изваждане с тях.

Кубчета                           Броене на числа в прав и в обратен ред; определяне на количества; осъзнаване на редното значение на числата и определяне и записване на реда на обекти; Сравняване на числа, сбор и разлика с число; Пресмятане на сборове и раз- лики с изучените числа.



Самостоятелна работа, самооценка и самокон- трол
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7
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Числото 6



Нови зна- ния
„Формиране на понятието за числото 6. Усвояване на количественото и редното значение на числото 6.
Пише цифрата 6 и брои и сравнява числата до 6. разби- ра принципа за образуване на редицата на естествените числа. „

Дядо и ряпа
Писане на цифрата 6; Броене до 6; определяне на количе- ство; определяне на мяс- тото на числата в числовата редица; Сравняване на числа и сбор и разлика с число; разпознаване и броене на геометрични фигури.



Tекущо формиращо оценяване, самооценка
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Събиране и изваждане на числата до 6


Нови зна- ния


Събира и изважда с числата до 6.

Играем с числа и фигури Събиране и изваждане на числата до 6; използване на геометрични фигури като бройни единици и съставяне на задачи с тяхна помощ; оцветяване.


Tекущо формиращо оценяване, самооценка
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Събиране и изваждане на числата до 6.

Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)



Събира и изважда с числата до 6.

Празник с балони Събиране и изваждане на числата до 6; откриване на аритметични действия; Съпоставяне на количества с числа и записването им в
задачи; Сравняване на сбор и разлика с число.



Tекущо формиращо оценяване, самооценка
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7
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Лев, стотинка



Нови зна- ния


Разпознава българските парични единици (банкнотата от 5 лв. И монетите от 1 лв., 2 лв., 1 ст., 2 ст. И 5 ст.).



Лев, стотинка
Парите
Разпознаване на лев и стотинка; Моделиране на практически ситуации с новите понятия; Сравняване на количества и именувани числа; Събиране и изваждане с именувани числа.



Tекущо формиращо оценяване, самооценка
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Числото 7




Нови зна- ния
„Формиране на понятието за числото 7. Усвояване на количественото и редното значение на числото 7.
Пише цифрата 7 и брои и сравнява числата до 7. разби- ра принципа за образуване на редицата на естествените числа.“

Приказките
Писане на цифрата 7; Броене до 7; определяне на количе- ства; определяне на място- то на числото в числовата редица; Сравняване на числа и сбор и разлика с число; разпознаване и броене на геометрични фигури; Сравне- ние на именувани числа.




Tекущо формиращо оценяване, самооценка
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8


29

Събиране и изваждане на числата до 7


Нови зна- ния

Събира и изважда с числата до 7. решава устно текстова задача с едно пресмятане.

Детски игри
Съставяне на числови реди- ци; Събиране и изваждане на числата до 7; Чертане в
мрежа на фигури по зададена симетрия.


Tекущо формиращо оценяване, самооценка
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8
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Събиране и изваждане на числата до 7


Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)


Събира и изважда с числата до 7. Представя числото 7 като сбор от 2 числа. решава устно текстова задача с едно пресмятане.

Играем и учим
Събиране и изваждане на числата до 7; допълване до 7 чрез събиране; Сравняване на сбор и разлика с число; извличане на информация от илюстрации; решаване на задачи с именувани числа;
откриване на логически съот- ветствия.




Tекущо формиращо оценяване, самооценка
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Събиране на три числа
(съдружително свойство)


Нови зна- ния

Намира сбор на три числа, като използва съдружител- ното свойство (без да се въвежда терминът).

Да разделим пицата с приятели
Събиране на 3 числа; Устно съставяне на задачи по илюс- трация; Сравняване на сбор
с число.


Tекущо формиращо оценяване, самооценка
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Събиране на повече числа


Нови зна- ния

Събира повече от 3 числа, като използва съдружител- ното свойство, без да се въвежда терминът.

Да разделим ябълките с приятели
Събиране на 4 числа; Устно съставяне на задачи по илюс- трация; Сравняване на сбор
с число.


Tекущо формиращо оценяване, самооценка
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Числото 8



Нови знания
Формиране на понятието за числото 8. Усвояване на количественото и редното значение на числото 8.
Пише цифрата 8, брои в прав и в обратен ред и сравнява числата до 8.

Клоунът
Писане на цифрата 8; Броене до 8; определяне на количе- ство; Съставяне на числови редици; Сравняване на числа и сбор и разлика с число; разпознаване и броене на геометрични фигури.



Tекущо формиращо оценяване, самооценка



35
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Събиране и изваждане на числата до 8.


Нови знания


Събира и изважда с числата до 8.

Да опаковаме подарък Събиране и изваждане на числата до 8; извличане на информация от илюстрации; Сравняване на сборове и разлики с число.


Tекущо формиращо оценяване, самооценка





36
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Събиране и изваждане на числата до 8


Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)




Събира и изважда с числата до 8.

Футбол
Събиране и изваждане на числата до 8; откриване на аритметични действия;
Съпоставяне на количества с именувани числа; Сравняване на сбор и разлика с число; рисуване и оцветяване на гео- метрични фигури по зададени признаци.




Tекущо формиращо оценяване, самооценка
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Числото 9


Нови знания
Формиране на понятието за числото 9. Усвояване на количественото и редното значение на числото 9.
Пише цифрата 9, брои в прав и в обратен ред и сравнява числата до 9.

Котки и кучета
Писане на цифрата 9; опреде- ляне на количество; Броене
в прав и в обратен ред; Сравняване на числа и сбор и разлика с число; Съставяне на числова редица.


Tекущо формиращо оценяване, самооценка
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Събиране и изваждане на числата до 9


Нови знания


Събира и изважда с числата до 9.

Времето
Събиране и изваждане на числата до 9; извличане на информация от илюстрация; оцветяване според резултат от задача; откриване на арит- метични действия.


Tекущо формиращо оценяване, самооценка
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Събиране и изваждане на числата до 9

Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)



Събира и изважда с числата до 9.

Аквариумни рибки Събиране и изваждане на числата до 9; Сравняване на сбор и разлика с число; Съ-
ставяне на задача по картина; Съставяне на числова редица; рисуване и оцветяване на фигури в мрежа по модел.



Tекущо формиращо оценяване, самооценка
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Числото 10 (10 лв., 10 ст.)


Нови знания

Формиране на понятието за числото 10. Усвояване на количественото и редното
значение на числото 10. Брои и сравнява числата до 10.

Времето и нашето облекло Писане и броене на числата до 10; определяне на количе- ство; определяне на мястото на числата до 10 в числовата редица; допълване до 10 чрез дорисуване на обекти.


Tекущо формиращо оценяване, самооценка
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Килограм




Нови знания



Познава мерната единица за маса килограм и нейното означение (кг). Събира и из- важда именувани числа.




Кило- грам
Тегло на предмети Разпознаване на уреди за из- мерване на тегло; назоваване и разпознаване на мерната единица килограм, както и на означението ѝ; определяне на обекти, които се измер- ват в килограми; Събиране
и изваждане на именувани числа; Предполагане на тегло на конкретни обекти.




Tекущо формиращо оценяване, самооценка
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Събиране и изваждане на числата до 10


Нови знания

Събира и изважда с числата до 10. Представя числата до 10 като сбор от 2 числа.

Да се подготвим за Коледа Събиране и изваждане до 10; Представяне на 10 като
сбор от 2 числа; извличане на информация от илюстрации; работа с именувани числа.


Tекущо формиращо оценяване, самооценка





43




11
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Събиране и изваждане на числата до 10


Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)

Брои и сравнява числата до 10, сравнява сбор или разлика с число, извърш- ва действията събиране и
изваждане на числата до 10, събира и изважда именувани числа, разпознава изучените геометрични фигури.

Покупки за Коледа Събиране и изваждане на числата до 10; Представяне на 10 като сбор от 2 числа;
Сравняване на числа и сбор и разлика с число; разпознава- не и броене на геометрични фигури; извличане на инфор- мация по илюстрация и по- пълване на данни в таблица.




Tекущо формиращо оценяване, самооценка





44
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Събиране и изваждане на числата до 10


Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)
Брои в прав и в обратен ред и сравнява числата до 10, сравнява сбор или разлика с число, извършва действи- ята събиране и изваждане на числата до 10, събира и изважда именувани числа,
разпознава изучените геомет- ричните фигури.

Коледа
Определяне на реда на числата до 10 в числовата редица; Представяне на 10 като сбор на 2 числа; Сравняване на именувани числа; извличане на информация от илюстрация; Събиране и изваждане на числата до 10.



Tекущо формиращо оценяване, самооценка
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Числата от 0 до 10




Обобще- ние
Разбира количественото и редното значение на числата до 10, събира и изважда
С числата до 10, събира и изважда именувани числа, разпознава изучените гео- метрични фигури. Представя числата до 10 като сбор на 2 числа.

Коледа
Съставяне на числови редици; Представяне на числата до 10 като сбор на 2 числа; Срав- няване на именувани числа; Събиране и изваждане на числата до 10; разпознаване и броене на геометрични фигу- ри; оцветяване по логическо съответствие.




Tекущо формиращо оценяване, самооценка





46
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Какво научих? (практически урок)




Обобще- ние
Разбира количественото и редното значение на числата до 10, събира и изважда с числата до 10, включително с именувани числа, разпоз- нава изучените геометрични
Фигури квадрат, триъгълник и кръг, като прилага изученото в практически план.

Коледни игри
Работа в групи; Свързване на точки по ред на номерата; Устно смятане; Лепене на стикери при определяне на верен отговор в работата с мерната единица за маса; Манипулиране с модели на геометрични фигури и изра- ботване на коледна украса.



Текущо формиращо оценяване, взаимно оценяване, самооценка
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Числата до
10. Събиране и изваждане. Квадрат, кръг, триъгълник. Лев, стотинка

Обобще- ние (са- мостоятел- на работа с обоб- щителен характер)
Брои в прав и в обратен ред и сравнява числата до 10, извършва действията съби- ране и изваждане на числата до 10, събира и изважда именувани числа, разпознава изучените геометричните фигури.

Коледа
Съставяне на числови редици; Събиране и изваждане на числата до 10; Представяне на числото 10 като сбор от три и повече числа; разпознаване, броене и оцветяване на гео- метрични фигури; Сравняване на именувани числа.



Самостоятелна работа, самооценка и самокон- трол





48




12




47




десетица



Нови знания

Разбира понятията „десети- ца“ и „единица“, осмисля, че 10 единици са равни на 1 десетица.
Представя 1 десетица като сбор от 10 единици.


еди- ница, десети- ца
Пазаруваме
Определяне на количества; Представяне на десетицата като сбор от 10 единици; Сравняване на сбор и на разлика с число, представени в запис с единици и десетици; Четене на буквените записи на числата до 10.



Tекущо формиращо оценяване, самооценка




49
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Четене, писане и броене на числата от 11 до 20



Нови знания
Формиране на понятията за числата от 11 до 20. Чете и записва числата от 11 до 20, брои до 20 в прав и в обратен ред.
Познава значението на ци- фрите според позицията им в записа на числата.


Играем с числа
Четене и записване с цифри на числата до 20; Броене
в прав и в обратен ред; определяне на количества; оцветяване.



Tекущо формиращо оценяване, самооценка




50



13



49

Сравняване на числата до 20. едноцифрени и двуцифрени числа


Нови знания


Сравнява числата до 20. разпознава едноцифрени и двуцифрени числа.
едноци- френо число, двуци- френо число
Коледни чорапчета
Четене и записване с цифри на числата до 20; диферен- циране на едноцифрени и двуцифрени числа; Сравня- ване на числа; Съставяне на числови редици.


Tекущо формиращо оценяване, самооценка
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Числата от 11 до 20


Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)

Записва числата и брои до 20 в прав и в обратен ред. Сравнява числата до 20. разпознава едноцифрени и
двуцифрени числа. Представя числата до 20 като сбор от единици и десетици.

В час по физическо възпитание и спорт Съставяне на числова редица; определяне на мястото на числата в редицата на числата до 20; Четене и записване на числа; диференциране на едноцифрени и двуцифрени числа; Сравняване на числа.



Tекущо формиращо оце- няване, самооценка
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Отсечка (точка)


Нови зна- ния


Познава геометричната фигу- ра отсечка.



отсечка
Врабчето през зимата Разпознаване на точка и отсечка; Броене на отсечки; Събиране и изваждане на числата до 10; Свързване на точки в отсечки по зададено условие.


Tекущо формиращо оце- няване, самооценка
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Сантиметър. измерване на отсечки



Нови знания
Познава мерната единица за дължина сантиметър и нейното означение (см). използва чертожна линия за измерване на дължината на предмети и модели в санти- метри, както и за измерване на дължина на отсечка.
Пресмята с именувани числа.


Санти- метър, дължи- на на отсечка
Да измерваме!
Разпознава измервателни инструменти за дължина и
Мерната единица сантиметър, както и означението ѝ; из- мерва дължини на модели и предмети; измерва дължини на отсечки; Събира с именува- ни числа.



Tекущо формиращо оце- няване, самооценка
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Чертане на отсечки


Нови знания

Чертае отсечка по дадена дължина. извършва действи- ята събиране и изваждане с именувани числа.

Да чертаем!
измерване и чертане на от- сечки; Събиране и изваждане с именувани числа; опреде- ляне на дължина на отсечка “на око”.


Tекущо формиращо оце- няване, самооценка
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Числата от 0 до 20




Обобще- ние
разбира количественото и редното значение на числата до 20. Сравнява числата до 20 и ги представя като сбор от единици и десетици. измерва и чертае отсечки, познава и използва мерната единица сантиметър за решаване на задачи.

Зима
Представяне на числото 10 като сбор от 2 числа; Пред- ставяне на числата до 20 като сбор от единици и десетици; определяне на мястото на числата в редицата; Сравнява- не на числата до 20; измер- ване и чертане на отсечки; Събиране с именувани числа.




Tекущо формиращо оце- няване, самооценка
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Какво научих? (практически урок)



Обобще- ние
Разбира количественото и редното значение на числата до 20. Сравнява числата до
20. Познава изучените гео- метрични фигури (кръг, ква- драт, триъгълник, отсечка). Прилага изученото в практи- чески план.

Да играем
Работа в група; разпознаване на наименованията и записа на числата до 20; Сравняване на числата до 20; определяне на мястото на числата в реди- цата; Манипулиране с пред- мети и модели на отсечки.


Текущо формиращо оценяване, взаимно оценяване, самооценка
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Събираемо. Сбор




Нови знания

Знае понятията „събираемо“ и „сбор“. Пресмята сборове и разлики с числата до 10. използва  наименованията на компонентите и резултата при събиране в решаването на задачи.



Съби- раемо, сбор
В планината през зимата Събиране на числата до 10; разпознаване и използва- не на наименованията на компонентите и резултата
при действието събиране при математически диктовки и ре- шаване на задачи; измерване на отсечки; извличане на информация от илюстрация.




Текущо формиращо оценяване, самооценка
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Събиране без преминаване на десетицата (10 + 6 = 16)



Нови знания



Събира числото 10 с едноци- френо число без премина- ване.



Тек- стова задача
Снежни игри
Събиране на едноцифрено число с 10 с помощта на нагледни опори. Броене в прав ред от определено число до друго. Представяне на числата като сбор от десети- ци и единици. Събиране на именувани числа.



Текущо формиращо оценяване, самооценка


59
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58
Изваждане без
преминаване на десетицата (16 - 6 = 10; 16 -
10 = 6)
Нови знания
Изважда едноцифрено и
двуцифрено число от двуци- френо число до 20 без преми- наване. Сравнява стойностите
На числови изрази.

Книгите
Изваждане на едноцифрено
число от двуцифрено без
преминаване, с помощта на
нагледни опори. Броене в
обратен ред от определено число до друго. Представяне
на числата като сбор от десе-
тици и единици. Изваждане
на именувани числа. Сравне-
ние на числови изрази.
Текущо формиращо оценяване, самооценка

60
16
59
Събиране на
двуцифрено
число с едно- цифрено без
преминаване
на десетицата
Нови знания
Събира двуцифрено число с
едноцифрено без премина-
ване на десетицата. Познава елементите на текстовата
задача – условие, числови
данни, въпрос.

На ски
Събиране на двуцифрено
число с едноцифрено без
преминаване на десетицата с
помощта на нагледни опори; разпознаване на компоненти-
те при действието събиране;
решаване на текстова задача;
разпознаване и броене на
геометрични фигури.
Текущо формиращо
оценяване, самооценка


61

16

60
Изваждане на
едноцифрено число от дву- цифрено без преминаване
на десетицата

Нови знания
Изважда едноцифрено число от двуцифрено без преминаване на десетицата.

На ски
Изваждане на едноцифрено
число от двуцифрено без пре- минаване на десетицата чрез нагледни опори; Откриване на аритметично действие;
Определяне „на око” на голе-
мината на обекти.

Текущо формиращо оценяване, самооценка


62
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61
Събиране и
изваждане на числата до 20 (изучените
случаи)
Затвърдя-
Ване на знанията (упражне-
Ние)
Събира и изважда числата до 20 без преминаване (изуче- ните случаи).

На бяло училище
Събиране и изваждане на чис-
лата до 20 без преминаване;
Сравняване на стойността на числови изрази; Изваждане с именувани числа; Чертане на
отсечки; Извличане на данни
от таблица за решаване на
задача.
Текущо формиращо оценяване, самооценка
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Изваждане на
двуцифрено число от дву- цифрено без преминаване
на десетицата

Нови знания
Изважда двуцифрено число от двуцифрено без премина- ване на десетицата.

На ледената пързалка
Извличане на данни от
илюстрация; Изваждане на
двуцифрено число от дву- цифрено без преминаване на десетицата с помощта на нагледни опори; Сравняване
на стойностите на числови из-
рази; Разпознаване и броене
на геометрични фигури.

Текущо формиращо оценяване, самооценка
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63
Изваждане на двуцифрено число от дву- цифрено без преминаване на десетицата

Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)


Изважда двуцифрено число от двуцифрено без премина- ване на десетицата.

В час по физическо възпитание и спорт Съпоставяне на илюстрация и задачи; Събиране и изваж- дане на числата до 20 без преминаване; Извличане на информация от илюстрация.


Текущо формиращо оценяване, самооценка
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64
Събиране и изваждане на числата до 20 без преминава- не на десети- цата
Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)

Събира и изважда числата до 20 без преминаване (изуче- ните случаи).

Спорт
Извличане на информация от илюстрация; Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване; решаване
на задачи от покупко-продаж- би; Манипулиране с модели
на геометрични фигури.












Текущо формиращо оценяване, самооценка
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Правоъгълник. Чертане на правоъгълник





Нови знания
Разпознава геометричната фигура правоъгълник.
Усвоява понятията „страна“ и
„връх“. Разпознава елементи- те на триъгълник, правоъгъл- ник и квадрат (точката като връх, отсечката като страна). Чертае правоъгълник в квадратна мрежа. Измерва страните на правоъгълник в сантиметри и записва резул- татите от измерването.“




Правоъ- гълник, страна, връх

Правоъгълници и сгради Разпознаване на геометрич- ната фигура правоъгълник и елементите ѝ връх и страна; разпознаване на връх и стра- на на фигурите триъгълник и квадрат; Чертане на правоъ- гълници в мрежа; измерване и броене на отсечки.





Текущо формиращо оценяване, самооценка
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Събиране и изваждане на числата до 20 без преминава- не на десети- цата




Обобще- ние


Събира и изважда числата до 20 без преминаване. Измерва в сантиметри страните на триъгълник, правоъгълник и квадрат. Чертае правоъгъл- ник в квадратна мрежа.

Да   играем   домино Събиране и изваждане на чис- лата до 20 без преминаване;
Сравняване на стойностите на числови изрази; разпозна- ване на наименованията на компонентите на действието събиране за решаване на за-
дачи; измерване на страни на геометрични фигури; Чертане на правоъгълник в мрежа.




Текущо формиращо оценяване, самооценка
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67

Събиране на двуцифрено число с едноци- френо със сбор 20



Нови знания



Събира двуцифрено число с едноцифрено със сбор 20.

Игри       с       топки Извличане на информация от илюстрация; Събиране на дву- цифрено число с едноцифрено със сбор 20 с помощта на нагледна опора; допълване до 20 чрез събиране; определяне на големина “на око”.



Текущо формиращо оценяване, самооценка
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Изваждане на едноцифрено число от 20. Проверка на изваждането със събиране



Нови знания



Изважда едноцифрено число от 20. Прави проверка на изваждането със събиране.

Ще ядем торта!
Извличане на информация от илюстрация; изваждане на едноцифрено счисло от 20 с помощта на нагледна опора; извършване на проверка на изваждането със събиране; Проверяване и поправяне на грешки.



Текущо формиращо оценяване, самооценка
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69


Изваждане на двуцифрено число от 20



Нови знания



Изважда двуцифрено число от 20.

Първото пролетно цвете Извличане на информация от илюстрация; Събиране и изваждане на двуцифрени числа от 20 с нагледна опора;
допълване до 20 чрез събира- не; рисуване в съответствие с получен резултат от задача.



Текущо формиращо оценяване, самооценка
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Събиране и изваждане на числата до 20 (изучените случаи)



Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)




Събира и изважда числата до 20 (изучените случаи).

Пролетни цветя
Извличане на информация от илюстрация; Пресмятане на сборове и разлики с числата до 20 (изучените случаи); откриване на аритметични действия; Сравняване на стойности на числови изрази; разпознаване на геометрич- ната фигура правоъгълник, измерване на страните му.




Текущо формиращо оценяване, самооценка
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71


Събиране и изваждане на числата до 20 (изучените случаи)


Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)




Събира и изважда числата до 20 (изучените случаи).

Да направим мартеници Извличане на информация от илюстрация; извършване на проверка на изваждането със събиране; Представяне на числата до 20 като сбор на две числа; откриване и оцветяване на геометрични фигури; Чертане на геомет- рични фигури в мрежа.




Текущо формиращо оценяване, самооценка
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Какво научих? (практически урок)



Обобще- ние


Пресмята сборове и разлики до 20 (изучените случаи).
Прилага в практически план наученото.

Да играем
Работа в група; Съставяне на “магически квадрати”; Съби- ране и изваждане на числата до 20 (изучените случаи); Приложение на математиче- ските знания в занимателни игри.


Текущо формиращо оценяване, взаимно оценяване, самооценка
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Междинно ниво



Диагно- стика на междин- но ниво (контрол и оценка)
Чете, записва и сравнява числата до 20. осъзнава количественото и редното значение на числата до 20. Събира и изважда числата до 20 без преминаване. Събира три и повече числа. Сравнява сбор и разлика с число, както и числови изрази.
Познава мерните единици килограм и сантиметър. рабо- ти с именувани числа.






Самостоятелна работа




Самостоятелна работа, текущо формиращо оценяване
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Числата до 20. Събиране и изваждане без преминаване. отсечка. Право- ъгълник




Обобще- ние (са- мостоятел- на работа с обоб- щителен характер)




Събира и изважда числата до 20 (изучените случаи). измер- ва в сантиметри страните на триъгълник и квадрат. Чертае правоъгълник в квадратна мрежа. решава текстови зада- чи с едно пресмятане.

Добри математици Пресмятане на сборове и разлики с числата до 20 (изу- чените случаи); извършване на проверка на изваждането със събиране; Сравняване на сбор и разлика с число;
разпознаване на компоненти- те на действието събиране и използването им в решаване на задачи; измерване на стра- ните на геометрични фигури;
Чертане на правоъгълник в мрежа; Самостоятелно
решаване на текстова задача с едно пресмятане.







Текущо формиращо оценяване, самооценка
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Събиране на едноцифрени числа със сбор 11





Нови знания
Събира едноцифрени числа със сбор 11 въз основа на допълване на едното събира- емо до 10. Прилага знания, свързани с количествения и редния аспект на числата за решаване на задачи от съби- ране с преминаване.
решава текстови задачи с отношението „с … повече“. Съставя текстови задачи по илюстрация.


Цветя за  Левски извличане на информация от илюстрация и съставяне на задача по нея; Събиране с преминаване на десети- цата с помощта на нагледна опора; Събиране; решаване
на текстова задача с включе- но словосъчетанието „“с … повече““.





Текущо формиращо оценяване, самооценка
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изваждане на едноцифрени числа от 11 с преминаване на десетицата





Нови знания


изважда едноцифрени числа от 11. Прилага знания, свързани с количествения и редния аспект на числата за
решаване на задачи от изваж- дане с преминаване.
решава текстови задачи с отношението „“с … по-малко от“.

Цветя за мама
извличане на информация от илюстрация и съставяне на задача по нея; изваждане на едноцифрени числа от 11; извършване на проверка на изваждането със събиране; решаване на текстова задача
с включено словосъчетанието
„с … по-малко от“. изобра- зяване чрез рисунка на резул- тат от решение на текстова задача.





Текущо формиращо оценяване, самооценка
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Умаляемо, ума- лител, разлика





Нови знания

Събира едноцифрени числа със сбор 11 и изважда едно- цифрено число от 11.
Знае наименованията на ком- понентите и резултата при действието изваждане.
Съставя текстова задача с едно пресмятане по илюстра- ция и числов израз.




Умаляе- мо, ума- лител, разлика
Нашата храна
Назоваване и разпознаване на компонентите и резултата при изваждане; Пресмятане на сбор 11 от едноцифрени числа и разлика на 11 с едно- цифрени числа с преминава- не на десетицата; извличане на информация от илюстра- ция и съставяне на задача по нея; Манипулиране с модели геометрични фигури.





Текущо формиращо оценяване, самооценка
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Събиране и изваждане с преминаване на десетицата (изучените случаи)



Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)


Събира и изважда числата до 20 с преминаване (изучените случаи).
Използва наименованията на компонентите и резултата
При събиране и изваждане за решаване на задачи.

Автомобили
Съставяне на задачи по илюстрации; Събиране и изваждане на числата до 20 (изучените случаи); използ- ване на наименованията на компонентите при действието изваждане за решаване на задачи; определяне на мяс- тото на числата в редицата; решаване на текстова задача с едно пресмятане.





Текущо формиращо оценяване, самооценка
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78
Събиране и изваждане с преминаване на десетицата (изучените случаи)

Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)
Събира и изважда числата до 20 с преминаване (изучените случаи).
Използва наименованията на компонентите и резултата
При събиране и изваждане за решаване на задачи.

Автомобили              Съставяне на задачи по илюстрация; Сравняване на стойностите на числови изрази; Събиране и изваждане на чис- лата до 20 (изучените случаи); работа с именувани числа.


Текущо формиращо оценяване, самооценка
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Събиране на едноцифрени числа със сбор 12



Нови знания



Събира едноцифрени числа със сбор 12.

Здравословно хранене Съставяне на задачи по илюс- трация; Събиране на едно- цифрени числа със сбор 12 с помощта на нагледна опора; решаване на задачи с буквен код; Събиране на именувани числа.



Текущо формиращо оценяване, самооценка
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Изваждане на едноцифрени числа от 12 с преминаване на десетицата




Нови знания



Изважда едноцифрени числа от 12. Решава текстови задачи с отношението „с … по-малко от“.

Здравословно хранене Съставяне на задачи по илюстрации; изваждане на едноцифрени числа от 12 с преминаване с нагледна опо- ра; Съставяне на числов израз по зададени компоненти на действието изваждане; Съ- поставяне на текст и илюстра- ция към текстова задача.




Текущо формиращо оценяване, самооценка
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Събиране и изваждане с преминаване на десетицата (изучените случаи)


Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)


Събира и изважда числата до 20 с преминаване (изучените случаи).                            решава текстови задачи с от- ношението „“с … по-малко от“.

В библиотеката
Съставяне на задачи по илюстрации; Пресмятане на сборове и разлики с числата до 20 (изучените случаи); извършване на проверка на изваждането със събиране; определяне на поредност в редица от предмети.



Текущо формиращо оценяване, самооценка
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Събиране и изваждане с преминаване на десетицата (изучените случаи)

Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)

Събира и изважда числата до 20 с преминаване (изучените случаи). Съставя разноо- бразни текстови задачи по илюстрация.

В библиотеката Пресмятане на сборове и разлики с числата до 20 (изу- чените случаи); Сравняване на стойностите на числови
изрази; Съставяне на текстова задача по илюстрация; Черта- не на правоъгълник в мрежа.



Текущо формиращо оценяване, самооценка
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Събиране на едноцифрени числа със сбор 13



Нови зна- ния


Събира едноцифрени числа със сбор 13.
Събира три едноцифрени числа със сбор 13.“

В плувния басейн Съставяне на задача по илюстрация; Събиране на
едноцифрени числа със сбор 13 с нагледна опора; Пресмя- тане на сборове от 3 числа със сбор 13; решаване на текстови задачи.



Текущо формиращо оценяване, самооценка
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Изваждане на едноцифрени числа от 13 с преминаване на десетицата



Нови зна- ния



Изважда едноцифрени числа от 13.

Спорт
Съставяне на задачи по илюстрация; изваждане на едноцифрени числа от 13 с помощта на нагледна опора; оцветяване според получени резултати от задачи; решава- не на текстови задачи.



Текущо формиращо оценяване, самооценка
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Събиране и изваждане с преминаване на десетицата (изучените случаи)

Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)

Събира и изважда числата до 20 с преминаване (изучените случаи). Прави проверка на изваждането със събиране.

Дартс
Илюстриране на задачи чрез
оцветяване; Събиране и изваждане на числата до 20 (изучени случаи), включител- но събиране на три числа; извършване на проверка на изваждането със събиране; разпознаване и използване
на геометричните фигури като
бройни единици.


Текущо формиращо оценяване, самооценка
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Събиране и изваждане с преминаване на десетицата (изучените случаи)




Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)



Събира и изважда числата до 20 с преминаване (изучените случаи). използва наимено- ванията на компонентите и резултатите при събиране и изваждане за решаване на задачи.

На път
Съставяне на задачи по илюстрация; Събиране и изваждане на числата до 20 (изучените случаи); Пресмя- тане на сборове и разлики по зададени компоненти на
действията събиране и изваж- дане; оцветяване според ре- зултат от задача; Представяне на числата 12 и 13 като сбор от 3 събираеми; решаване на текстова задача.





Текущо формиращо оценяване, самооценка
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Събиране на едноцифрени числа със сбор 14



Нови знания



Събира едноцифрени числа със сбор 14.

Щъркелите дойдоха Съставяне на задача по илюс- трация; Събиране на едно- цифрени числа със сбор 14 с помощта на нагледна опора; решаване на задачи с буквен код; решаване на текстова задача.



Текущо формиращо оценяване, самооценка
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изваждане на едноцифрени числа от 14 с преминаване на десетицата






Нови знания






Изважда едноцифрени числа от 14.

Щъркелите дойдоха Съставяне на задачи по илюстрации; изваждане на едноцифрени числа от 14 с преминаване на десетицата с помощта на нагледна опора; Сравняване на стойности на числови изрази; решаване на текстова задача; Поставяне на знаци за определяне на
действията събиране и изваж- дане при съставяне на задачи
- предлагане на различни варианти.






Текущо формиращо оценяване, самооценка
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Събиране и изваждане с преминаване на десетицата (изучените случаи)


Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)


Събира и изважда числата до 20 с преминаване (изучените случаи). измерва и чертае отсечки по дадена дължина.

Игри навън
Съставяне на задачи по илюстрация; Пресмятане на изучените сборове и разлики с числата до 20; Чертане на отсечка; решаване на текстова задача; Представяне на чис- лата до 20 като сбор на три числа.



Текущо формиращо оценяване, самооценка
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Събиране и изваждане с преминаване на десетицата (изучените случаи)


Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)



Събира и изважда числата до 20 с преминаване (изучените случаи).

Моят адрес
Събиране и изваждане на числата до 20 (изучените случаи); Съставяне на изрази по зададени компоненти на действията събиране и изваж- дане; илюстриране на задача; решаване на текстова задача; Съпоставяне на геометрични фигури.




Текущо формиращо оценяване, самооценка
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Час


Нови зна- ния

Познава мерната единица за време час и означението ѝ (ч.).
Определя времето по часов- ник в „кръгли“ часове.



Час
Часовници
Разпознаване и записване на мерната единица за време час и нейното означение; определяне на времето по часовник в „“кръгли““ часове; работа с именувани числа.


Текущо формиращо оценяване, самооценка






94





24





92





Час



Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)



Познава мерната единица за време час и записването ѝ. Определя времето по часов- ник в „кръгли“ часове.

Моят дневен режим Практическа работа с ча- совника, разпознаване на часовника („“кръгли““ часо- ве); разказване за дневния режим на учениците в часове; определяне на времето по часовник; работа с именувани числа; откриване на зави- симости при попълване на редици от числа.




Текущо формиращо оценяване, самооценка
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Събиране с преминаване на десетицата (сбор 15 и 16)



Нови зна- ния



Събира едноцифрени числа със сбор 15 и сбор 16.

Плодови напитки
Съставя текстова задача по илюстрация; Събиране на ед- ноцифрени числа със сбор 15 и 16 с помощта на нагледна опора; определяне на коли- чество; оцветяване според резултат от задача; решаване на текстова задача.



Текущо формиращо оценяване, самооценка





96




24




94


Изваждане на едноцифрени числа от 15 и 16 с преминаване на десетицата



Нови зна- ния



Изважда едноцифрени числа от 15 и сбор 16.

Спорт
Съставяне на задачи по илюстрация; изваждане на едноцифрени числа от 15 и 16 с нагледна опора и проверка на изваждането; решаване на текстова  задача;  откриване на зависимост в поредица от обекти.



Текущо формиращо оценяване, самооценка






97





25





95



Събиране и изваждане с преминаване (изучените случаи)



Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)




Събира и изважда числата до 20 с преминаване (изучените случаи).

На екскурзия
Пресмятане на изучените сборове и разлики с числата до 20; решаване на задачи
с буквен код; Съставяне на числови изрази по зададени компоненти на действията събиране и изваждане; Съста- вяне и решаване на текстова задача по частично зададени текстови и числови данни.




Текущо формиращо оценяване, самооценка




98



25



96

Събиране и изваждане с преминаване (изучените случаи)

Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)


Събира и изважда числата до 20 с преминаване (изучените случаи). Чертае квадрат в квадратна мрежа.

Жилищен квартал Пресмятане на изучените сбо- рове и разлики с числата до 20; Чертане на геометрични фигури в мрежа; решаване на текстова задача; определяне на количество; откриване на елемент от цялост.



Текущо формиращо оценяване, самооценка




99



25



97

Събиране и изваждане с преминаване (изучените случаи)

Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)
Събира и изважда числата до 20 с преминаване (изучените случаи). решава задачи с изу- чените мерни единици. измерва и записва резултати- те от измерването на страни- те на правоъгълник. работи с именувани числа.

Здравословно хранене Пресмятане на изучените сборове и разлики с числата до 20; Съставяне на текстови задачи по илюстрация; из- мерване на страни на право- ъгълник; работа с именувани числа.



Текущо формиращо оценяване, самооценка





100




25




98



Събиране с преминаване на десетицата (сбор 17 и 18)




Нови знания



Събира едноцифрени числа със сбор 17 и сбор 18.
Съставя текстови задачи по илюстрация и числов израз.

В клас
Съставяне на задача по илюстрация; Събиране на едноцифрени числа със сбор 17 и сбор 18 с помощта на нагледна опора; Представяне на 18 като сбор от две числа; решаване на текстова задача; разпознаване на часовник и работа с именувани числа.




Текущо формиращо оценяване, самооценка






101





26





99



Изваждане на едноцифрени числа от 17 и 18 с преминаване на десетицата




Нови знания


Изважда едноцифрени числа от 17 и сбор 18.
Прилага знания, свързани с количествения и редния
аспект на числата за решава- не на задачи от изваждане с преминаване.

Красива пролет
Съставяне на задачи по илюстрация; изваждане на едноцифрени числа от 17 и 18 с преминаване на десетицата, с нагледна опора; Сравнява- не на стойности на числови изрази; решаване на тексто- ва задача с онагледяване; определяне на събираеми по логическо съответствие.




Текущо формиращо оценяване, самооценка





102




26




100


Събиране и изваждане с преминаване (изучените случаи)


Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)



Събира и изважда числата до 20 с преминаване. разпознава геометричните фигури триъгълник и квадрат.

Лястовиците се върнаха Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване на десетицата; решаване на задача с буквен код; из- вършване на проверка на изваждането със събиране; разпознаване и броене на ге- ометрични фигури; решаване на текстови задачи.




Текущо формиращо оценяване, самооценка





103




26




101


Събиране и изваждане с преминаване (изучените случаи)


Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)




Събира и изважда числата до 20 с преминаване.

Птиците
Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване на десетицата; Подрежда- не по големина на числа; Чертане на геометрични фигури в мрежа; Съставяне и решаване на текстова задача по илюстрация; очертаване по пунктир.




Текущо формиращо оценяване, самооценка





104




26




102



Събиране и изваждане на числата до 20



Обобще- ние



Събира и изважда числата до 20.

Летящи предмети Събиране и изваждане на числата до 20; Сравняване на стойности на числови изрази; решаване на задачи по зада- дени компоненти на дейст- вията събиране и изваждане; решаване на текстова задача; работа с именувани числа.



Текущо формиращо оценяване, самооценка







105






27






103





Събиране и изваждане на числата до 20





Обобще- ние



Събира и изважда числата до 20. определя времето по часовник в кръгли часове. разпознава геометричните фигури квадрат и правоъгъл- ник.

Днес съм учител
Проверка и поправка на зада- чи от: събиране и изваждане на числата до 20; проверка на изваждането със събиране; сравняване на сбор и разлика с число; съставяне на израз по зададени компоненти на изваждането; разпознаване на геометрична фигура; илю- стриране на задача; опреде- ляне на часове по часовник; решаване на текстова задача.





Текущо формиращо оценяване, самооценка




106



27



104


Какво научих? (практически урок)



Обобще- ние

Събира и изважда числата до 20. Познава мерната единициа за време - час, и определя времето в „кръгли“ часове. Прилага наученото в практически план.

Да играем
Съставяне на задачи с помо- щта на карти (Приложение № 10); разказване за дневния режим чрез манипулиране с часовник (Приложение № 11); Лепене на стикери и ориенти- ране в пространството.


Текущо формиращо оценяване, взаимно оценяване, самооценка









107






27






105




Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване



Обобще- ние (са- мостоятел- на работа с обоб- щителен характер)


Събира и изважда числата до 20. Сравнява сборове и разлики с число.
Прави проверка на изважда- нето със събиране.
измерва страна на правоъ- гълник и записва резултатите от измерването.

Добри математици Събиране и изваждане на числата до 20; Сравняване на сбор и разлика с число; Съставяне на изрази по зада- дени компоненти на дейст-
вията събиране и изваждане; извършване на проверка на изваждането със събиране; измерване на страните на правоъгълник; решаване на текстова задача с едно пре- смятане.





Самостоятелна работа, самооценка и самокон- трол



108


27


106

Числата 10, 20, 30, ..., 100 (че-
тене, писане)

Нови зна- ния

Чете, пише и разпознава числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.

Пръсти и цифри Разпознаване, четене и пи- сане на числата 10, 20, 30, ..., 100; разпознаване на десети- цата като бройна единица.

Текущо формиращо оценяване, самооценка




109



28



107


Броене по десетици. Три- цифрено число


Нови зна- ния
„Познава десетицата като бройна единица. Брои по десетици до 100 в прав и в обратен ред.
осмисля количествения и редния аспект на числата. „


Трици- френо число
Рождени дни в семейството Определяне на количества; разпознаване на едноци- френи, двуцифрени и трици- френи числа; осмисляне на редното значение на изучени- те числа до 100.


Текущо формиращо оценяване, самооценка




110



28



108


Сравняване на числата 10, 20, 30, ..., 100



Нови зна- ния


Сравнява числата 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 и 100
(„кръглите“ десетици). работи с именувани числа.

В книжарницата
Определя количества и срав- нява стойностите им; Сравня- ва числа; Сравнява именува- ни числа; Записва и сравнява числата, представени като сбор от единици и десетици; решава текстова задача.



Текущо формиращо оценяване, самооценка




111



28



109


Сравняване на числата 10, 20, 30, ..., 100

Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)



Сравнява „кръгли“ десетици. работи с именувани числа.

Измерваме животни и хора Сравняване на числа и сбор и разлика с число; Сравняване на числа, представени като десетици и единици; Срав- няване на дължини и маса; определяне на дължина в сантиметри.



Текущо формиращо оценяване, самооценка






112




28




110




Числата 10, 20, 30, ..., 100


Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)




Чете, пише и сравнява числа- та 10, 20, 30, ..., 100.

Днес съм учител Проверка и поправка на: четене и писане на числа; диференциране на двуци-
френи и трицифрени числа; представяне на числата като сбор от единици и десетици; съставяне на числова редица; пространствено ориентиране; решаване на текстова задача.




Текущо формиращо оценяване, самооценка






113





29





111



Събиране на числата 10, 20, 30, ..., 100 (20
Лв., 50 лв., 100
Лв., 50 ст.)




Нови зна- ния


Събира числата 10, 20, 30,
…, 100. Познава банкнотите от 50 лв., 100 лв. И монетите от 50 ст. Работи с именувани числа.
Решава и съставя текстови задачи.

Наближава Великден Събиране на числата 10, 20, 30, …, 100; определяне на количества; Представяне на числата като сбор от десетици и единици; разпознаване на банкнотите от 50 лв. и 100 лв., монетите от 50 ст.; Сравнява- не и събиране на именувани числа; решаване на задачи с буквен код.




Текущо формиращо оценяване, самооценка




114



29



112


Събиране на числата 10, 20, 30, ..., 100

Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)


Събира числата 10, 20, 30, …, 100.
Решава и съставя текстови задачи.

Великден
Събиране на числата 10, 20, 30, …, 100; решаване на
задача с буквен код; Съпоста- вяне на стойностите на групи от банкноти; решаване на текстова задача; откриване на скрити цифри.



Текущо формиращо оценяване, самооценка





115




29




113



Изваждане на числата 10, 20, 30, ..., 100




Нови зна- ния



Изважда числата 10, 20, 30,
…, 100. Работи с именувани числа.

В мебелния магазин Изваждане  на  числата  10, 20, 30, …, 100; Съставяне на числов израз по наименова- нията на компонентите на изваждането; допълване на числови данни по илюстрация; решаване на текстова задача; Съставяне на числови изрази по логическо съответствие.




Текущо формиращо оценяване, самооценка




116



29



114


Изваждане на числата 10, 20, 30, ..., 100

Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)


Изважда числата 10, 20, 30, …,
100. Решава текстови задачи с изучените мерни единици.

В мебелния магазин Изваждане на числата 10, 20, 30, …, 100; Съставяне на зада- чи по илюстрация; решаване на текстова задача с изучени- те мерни единици; извличане на математическа информа- ция от илюстрация.



Текущо формиращо оценяване, самооценка




117



30



115

Събиране и изваждане на числата 10, 20, 30, ..., 100

Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)


Събира и изважда числата 10, 20, 30, …, 100. Съставя и решава текстови задачи.

Строителство и ремонти Събиране и изваждане на числата 10, 20, 30, …, 100; Съставяне на задача по илюс- трация; решаване на текстова задача; Творческо оцветяване в мрежа.


Текущо формиращо оценяване, самооценка





118




30




116


Събиране и изваждане на числата 10, 20, 30, ..., 100


Затвърдя- ване на знанията (упражне- ние)


Събира и изважда числата 10, 20, 30, …, 100.
Сравнява сбор и разлика с число.

Озеленяване
Свързване на буквен и цифров запис на „кръглите“ десетици; Представяне на числата като десетици и стотица; Сравняване на сбор и разлика с число; решаване на текстови задачи от покуп-
ко-продажби.



Текущо формиращо оценяване, самооценка




119



30



117


Какво научих? (практически урок)


Обобще- ние

Сравнява, събира и изважда числата 10, 20, 30, …, 100.
Прилага в практически план наученото.

Да играем
Драматизация на сюжетни задачи от покупко-продажби; Манипулиране с модели на пари; Устно смятане; групова работа - игра с пръсти - устно смятане.


Текущо формиращо оценяване, взаимно оценяване, самооценка






120





30





118



Числата  до 100 - сравне- ние, събиране, изваждане


Обобще- ние (са- мостоятел- на работа с обоб- щителен характер)


Сравнява, събира и изважда числата 10, 20, 30, …, 100.
Познава банкнотите от 50 лв. и 100 лв., както и монетата от 50 ст. решава текстови задачи с изучените мерни единици.

Парите служат за... Съпоставяне на буквен и цифров запис на изучените числа; Съставяне на числови редици; Сравняване на числа, включително представени като десетици и единици; Събиране и изваждане на
„кръгли““ десетици; решава- не на текстова задача; работа с именувани числа.




Самостоятелна работа, самооценка и самокон- трол







121






31






119





Годишен пре- говор. Числата до 20





Преговор с обобще- ние




Задълбочава и усъвършен- ства знанията си за числата до 20 - броене, писане, сравнение.

Днес съм учител
Проверка и поправка на зада- чи от: съпоставяне на буквен и цифров запис на числа; съставяне на числови редици; сравняване на числа; срав- няване на теглото на обекти; представяне на числата като сбор от десетици и единици; разграничаване на монети
и банкноти; разпознаване и броене на геометрични фигури.





Формиращо оценяване, самооценка







122






31






120




Годишен прего- вор. Събиране и изваждане на числата до 20





Преговор с обобще- ние




Задълбочава и усъвършенства знанията си за събиране и из- важдане на числата до 20 без преминаване на десетицата.

Животните
Събиране и изваждане на числата до 20 без преминава- не на десетицата; Сравняване на стойности на числови изрази; Съставяне на числов израз по зададени компонен- ти на събирането; измерване, пресмятане и чертане на от- сечки; решаване на текстови задачи; довършване на модел чрез рисуване по установена поредност.





Формиращо оценяване, самооценка







123






31






121





Годишен преговор. Събиране и изваждане на числата до 20





Преговор с обобще- ние





Задълбочава и усъвършен- ства знанията си за събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване на десетицата.

24 май
Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване на десетицата; решаване на задача с буквен код; из- вършване на проверка на изваждането със събиране; Съставяне на числов израз по зададени наименования на компонентите на изваждане- то; откриване на върховете на геометрична фигура; Чертане на отсечка; решаване на тек- стови задачи.






Формиращо оценяване, самооценка





124




31




122



Годишен пре- говор. Числата 10, 20, 30, ...,
100



Преговор с обобще- ние



Задълбочава и усъвършен- ства знанията си за числата 10, 20, 30, …, 100 - броене, писане, сравнение.

На море
Свързване на буквения и цифровия запис на числа; Съставяне на числови редици; Сравняване на числа и оцве- тяване според сравнението; измерване на страни на гео- метрични фигури; решаване на задачи от покупко-продаж- ба; работа с именувани числа.




Формиращо оценяване, самооценка






125





32





123



Годишен преговор. Събиране и изваждане на числата 10, 20, 30, …, 100




Преговор с обобще- ние



Задълбочава и усъвършен- ства знанията си за събиране и изваждане на числата 10, 20, 30, …, 100 с преминаване на десетицата.

Хвърчила
Събиране и изваждане на числата 10, 20, 30, …, 100; оц- ветяване съобразно получен резултат от извършените ари- тметични действия; Чертане на геометрични фигури в мре- жа; Събиране и изваждане с именувани числа; решаване на текстови задача от покуп- ко-продажба.




Формиращо оценяване, самооценка

126
32
124
Какво научих? (практически урок)
Преговор с обобще- ние

Задълбочава и усъвършен-
ства знанията си за изучените
числа, представянето им като
сбор от десетици и единици,
събиране и изваждане с тях.
Прилага наученото в практи-
чески план.

Да затворим учебника ориентиране в пространство- то и лепене на стикери; очер- таване и оцветяване съобразно правилното извършване на събиране и изваждане на изучените числа, включително представени като сбор от десетици и единици.
Формиращо оценяване, самооценка

127
32

Изходно ниво
Диагно-
стика на
изходно
равнище
Самостоятелна работа върху:
- числата до 20 и „кръглите“
десетици до 100 - четене,
писане, броене в прав и в
обратен ред;
- сравняване, събиране и
изваждане на числата до 20 и
числата 10, 20, 30, ..., 100;
- пресмятане на сборове и
разлики с именувани числа;
- решаване на текстови зада-
чи с едно пресмятане;
- разпознаване на изучените
фигури и техните елементи;
- измерване и чертане на
отсечки.


Самостоятелна работа,
тест

128
32

Час по избор на
учителя
Преговор
с обобще-
ние
В часа по избор на учителя може да се организира Празник на числата, Празник на математиката или друга
подходяща дейност. Според общото ниво и потребности на класа учителят може да използва този час за допълнителна работа по тема, относно която учениците изпитват затруднения или засилен интерес. Учебната тетрадка дава богат набор от задачи, които може да се използват в тези уроци.

Уроци за нови знания: 63
Уроци за затвърдяване на знанията, за обобщение и преговор: 61 Уроци за диагностика на входно, междинно и изходно ниво: 3 Час по избор на учителя: 1
Общо: 128 часа
 Разработил: .................................................
(име, фамилия, подпис)

