Утвърдил:
Директор:

(име, фамилия, подпис)

Годишно разпределение за часовете за избираема подготовка по математика, 2. клас
1 час седмично
Учебна ......................./....................... г.
№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на урочната
единица

Урочна
единица
за...

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна
единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или
раздели

Забележка

Начален преговор
1

I

Начален преговор Обобщ.

Познава числата 10, 20...100
и техните означения с ци
фри.
Познава десетицата като
бройна единица.
Брои по десетици до 100 в
прав и в обратен ред. Съ
бира и изважда числата до
20 с преминаване. Използва
наименованията на ком
понентите и на резултата
при задачи от събиране и
изваждане.

Записване на числа.
Решаване на задачи
от събиране и изваж
дане с преминаване
до 20.
Магически квадрати.

2

IІ

Начален преговор Обобщ.

Разпознава изучените гео
метрични фигури (триъгъл
ник, квадрат, правоъгълник,
отсечка) и мерните единици
за дължина, време и маса
(см, година, кг).

Решаване на матема Текущо формира
тическа кръстосло
що оценяване
вица.
Броене на геометрич
ни фигури.
Решаване на задачи
за намиране на тегло
и възраст.

Текущо формира
що оценявне

Допълнителни
задачи от маги
чески квадрати
Тема 41/ зад.1 а,
2 а, б, 3 а

Допълнителни
зад.
Геометрични
фигури
Тема 36

№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на урочната
единица

3

IIІ

Числата до 100
(21,22.... 100)

4

ІV

Числата до 100
(21,22.... 100)

5

V

6

7

Урочна
единица
за...

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна
единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или
раздели

Забележка

Брои в прав и в обратен ред
до 100.
Умее да записва и чете чис
лата до 100.

Четене, писане и бро Текущо формира
ене с числата до 100. що оценяване
Решаване на логичес
ки задачи.

Допълнителни
задачи от
Кой е по-висок?
Кой е по-въз
растен?
Тема 39

Упр.

Брои в прав и в обратен ред
до 100.
Умее да записва и чете чис
лата до 100.

Записване на числата Текущо формира
с цифри и с думи.
що оценяване
Събиране и изваж
дане до 20 със и без
преминаване.
Решаване на задачи
с кодиране и декоди
ране.

Допълнителни
зад. от тема 31

Събиране без
преминаване до
100

Н.зн.

Умее да събира числата до
100 без преминаване.
Познава и използва размес
тителното и съдружително
то свойство на събирането.

Решаване на задачи
Текущо формира
от събиране с използ що оценяване
ване на свойствата на
събирането.

Допълнителни
зад. от тема 32
„Везни“ и тема
35 „Симетрия“

VІ

Събиране без
преминаване

Упр.

Умее да събира числата до
100 без преминаване.
Познава и използва размес
тителното и съдружително
то свойство на събирането.
Умее да намира обиколка на
геометрична фигура.

Решаване на задачи
от събиране без пре
минаване и намиране
на обиколка на гео
метрични фигури.

Допълнителни
зад. от тема 32
„Везни“ и тема
41
„Магически
квадрати“

VІІ

Изваждане без
преминаване

Упр.

Умее да изважда числата до
100 без преминаване.
Умее да намира неизвестно
събираемо.

Решаване на задачи
Текущо формира
от събиране и изваж що оценяване
дане без преминава
не.
Решаване на текстови
задачи и задачи за на
миране на неизвестно
събираемо.

Допълнителни
зад. от тема 35
„Симетрия“

№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

8

VІІІ

9

Тема на урочната
единица

Урочна
единица
за...

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна
единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или
раздели

Забележка

Текстови задачи

Упр.

Разпознава компонентите на
текстовата задача.
Умее да съставя текстова
задача по дадени решение и
числови данни.
Умее да решава съставна
текстова задача.

Решаване и съставяне Текущо формира
на текстови задачи.
що оценяване

Допълнителни
зад. от тема 30

ІХ

Събиране и
изваждане без
преминаване

Упр.

Умее да събира и изважда
числата до 100 без преми
наване.
Умее да намира неизвестно
събираемо.
Умее да намира обиколки
на геометрични фигури.

Решаване на задачи
от събиране и изваж
дане без преминава
не.
Решаване на мате
матически ребуси и
логически задачи.

Допълнителни
зад. от тема 36

10

Х

Квадратна мрежа

Упр.

Умее да определя дължини
на страни и обиколки на фи
гури в квадратна мрежа при
зададена единична отсечка
на квадратната мрежа.
Умее да намира страна на
фигура по зададена обикол
ка и други две страни.

Решаване на задачи
за намиране на оби
колка на фигура.
Решаване на зада
чи за намиране на
страна на фигура по
зададена обиколка
и други две страни.
(Това определение е
само за триъгълник, и
то разностранен.)

Допълнителни
зад. от тема 36

11

ХІ

Събиране с пре
минаване

Упр.

Умее да събира с премина
ване числата до 100.

Решаване на задачи
от събиране с преми
наване.

Допълнителни
зад. от теми 35,
41

№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на урочната
единица

12

ХІІ

Изваждане с пре
минаване

13

ХІІІ

Събиране и из
важдане с преми
наване

14

ХІV

Умножение

15

ХV

Минута. Деление

Урочна
единица
за...
Упр.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна
единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или
раздели

Умее да изважда с числата
до 100 със заемане.

Решаване на задачи
от събиране и изваж
дане с преминаване
до 100.
Решаване на логиче
ски задачи.
Откриване на пра
вилото в числови
редици.

Умее да събира и изважда
числата до 100 с премина
ване.

Решаване на задачи
от събиране и изваж
дане с преминаване
до 100.
Решаване на логиче
ски задачи.
Откриване на пра
вилото в числови
редици.

Текущо формира
що оценяване

Упр.

Илюстрира с примери
смисъла на аритметичното
действие умножение.
Използва знака „.“ за озна
чаването му.

Представяне с ма
тематически модел
на реални, картинно
представени ситуа
ции.

Текущо формира
що оценяване

Упр.

Познава мерните единици
за време и техните означе
ния. Определя времето по
часовник в часове и мину
ти. Преобразува мерните
единици за време от една в
друга.
Илюстрира с примери
смисъла на аритметичното
действие деление и използва
знака „:“ за означаването
му.

Решаване на задачи с
времева ориентация.
Представяне с ма
тематически модел
на реални, картинно
представени ситуа
ции.

Текущо формира
що оценяване

Забележка

Допълнителни
задачи от теми
35, 41

Допълнителни
задачи от теми
35, 41, 42

Допълнителни
задачи от тема
29

№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на урочната
единица

Урочна
единица
за...

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна
единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или
раздели

16

ХVI

Умножение и
деление с 2

Упр.

Познава таблиците за умно
жение и деление с 2.
Използва наименованията
на компонентите и на резул
тата при решаване на задачи
от умножение и деление.

Решаване на текстови Текущо формира
що оценяване
задачи с действията
умножение и деление
и словосъчетанията
пъти повече, пъти
по-малко.

17

ХVІI

Умножение и
деление с 3

Упр.

Познава таблиците за умно
жение и деление с 3.
Използва наименованията
на компонентите и на резул
тата при решаване на задачи
от умножение и деление.

Решаване на текстови Текущо формира
задачи с действията
що оценяване
умножение и деление
и със словосъчета
нията пъти повече,
пъти по-малко.

18

ХVІІI

Умножение и
деление с 4

Упр.

Познава таблиците за умно
жение и деление с 4.
Използва наименованията
на компонентите и на резул
тата при решаване на задачи
от умножение и деление.

Решаване на зада
Текущо формира
чи за намиране на
що оценяване
обиколка и страна на
фигури с умножение
и деление.
Решаване на текстови
задачи.

19

XIX

Умножение и
деление с 5

Упр.

Познава таблиците за умно
жение и деление с 5.
Използва наименованията
на компонентите и на резул
тата при решаване на задачи
от умножение и деление.

Решаване на задачи с Текущо формира
умножение и деление. що оценяване
Задачи от маршрути.

20

XХ

Ред на действията Упр.

Умее да пресмята стойност
та на израз, като спазва реда
на действията.

Пресмятане на число Текущо формира
ви изрази.
що оценяване

Забележка

№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на урочната
единица

Урочна
единица
за...

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна
единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или
раздели

21

XХI

Умножение и
деление с 6

Упр.

Познава таблиците за умно
жение и деление с 6.
Използва наименованията
на компонентите и на резул
тата при решаване на задачи
от умножение и деление.

Решаване на текстови Текущо формира
задачи с умножение
що оценяване
и деление, с числови
редици и с обиколки
на фигури.

22

ХXII

Умножение и
деление със 7

Упр.

Познава таблиците за умно
жение и деление със 7.
Използва наименованията
на компонентите и на резул
тата при решаване на задачи
от умножение и деление.

Решаване на задачи с
умножение и деле
ние и с обиколки на
фигури.

Текущо формира
що оценяване

23

XХІII

Умножение и
деление с 8

Упр.

Познава таблиците за умно
жение и деление с 8.
Използва наименованията
на компонентите и на резул
тата при решаване на задачи
от умножение и деление.

Решаване на задачи с
умножение и логиче
ски задачи.

Текущо формира
що оценяване

24

XXIV

Умножение и
деление с 9

Упр.

Познава таблиците за умно
жение и деление с 9.
Използва наименованията
на компонентите и на резул
тата при решаване на задачи
от умножение и деление.

Решаване на задачи
от обиколки и мате
матически ребуси.

Текущо формира
що оценяване

25

XХV

Умножение и
деление

Упр.

Познава таблиците за умно
жение и деление до 10.

Решаване на зада
чи от умножение и
деление.

Текущо формира
що оценяване

26

XХVI

Умножение и
деление

Упр.

Познава таблиците за умно
жение и деление до 10.

Решаване на зада
чи от умножение и
деление.

Текущо формира
що оценяване

Забележка

№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на урочната
единица

Урочна
единица
за...

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна
единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или
раздели

27

XХVІІ

Преговор

Упр.

Познава принципа за
образуване на редицата на
естествените числа.
Познава съотношенията с
повече, с по-малко и пъти
повече, пъти по-малко.
Познава мерните единици за
дължина и време и отноше
нията между тях.

Решаване на ребуси.

28

XХVІІІ

Преговор

Упр.

Умее да съставя и да пре
смята числови изрази.
Познава и използва адек
ватно названията на компо
нентите и на резултата при
аритметичните действия.
Умее да намира обиколка на
геометрична фигура.

Пресмятане на число Текущо формира
ви изрази.
що оценяване
Решаване на задачи
за намиране на оби
колка на фигура.

29

XХIX

Колко часа?
В колко часӚ?

Упр.

Познава мерните единици за
време (минута и денонощие)
и техните означения. Опре
деля времето по часовник в
часове и минути. Преобра
зува мерните единици за
време от една в друга: час и
минута; денонощие и час.

Определяне на време Текущо формира
то в часове и минути. що оценяване
Преобразуване на
мерните единици
за време от една в
друга.

30

XХХ

Разписания

Упр.

Умее да извлича полезна
информация от разписания
на превозни средства – са
молети, автобуси, влакове.
Умение да определя про
дължителност на период по
зададени начало и край.

Задачи по преценка
на учителя.

Текущо формира
що оценяване

Текущо формира
що оценяване

Забележка

№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на урочната
единица

Урочна
единица
за...

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

31

XХХI

Съставни тексто
ви задачи

Упр.

Решава съставна текстова
задача с две пресмятания.
Допълва и преобразува със
тавна текстова задача.
Съставя текстови задачи с
две пресмятания.

Задачи по преценка
на учителя

Текущо формира
що оценяване

32

XХХII

Зная и мога

Състезание

Умее да прилага знанията
си в ситуация на ограничено
време и групова ангажира
ност.

Задачи по преценка
на учителя

Текущо формира
що оценяване

Глобални теми
№

Тема

Брой часове

1

Числа

2

2

Събиране и изваждане на числата до 100 без и със преминаване

7

3

Умножение и деление

12

4

Геометрични фигури и тела

2

5

Измерване

2

6

Моделиране

2

7

Занимателни задачи, проекти и състезания

5

Общ брой часове за годината:

32

Използвана литература: „Пъстра математика“, 2. клас, Издателска къща „Анубис“.

Нови
понятия

Контекст и дейности за всяка урочна
единица

Методи и форми
на оценяване
по теми и/или
раздели

Забележка

