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Урок по математика: Математически пъзели 
 

Име на урока: Математически пъзели 
Предмет: Математика (може да се използва и по друг предмет, но с различна 

продължителност) 

Тема: линейно уравнение 

Вид на урока: упражнение  

Ниво/Клас/Възраст: първа година от гимназиален етап 

Продължителност: 45 мин. 

Основна цел: На учениците се раздават лист хартия, на който ще записват решенията на 

задачите и карти. На едната страна на всяка карта има задача, а на другата страна - част от 

картина. Целта е да се реши задачата в тетрадката и в зависимост от решението да се 

постави картата на това място, съответстващо на мястото от предварително раздадената 

таблица с решенията. При правилни решения и съответното им подреждане според 

таблицата, от другата страна ще се получи картината.  

Цели 

 Какво ще се научи:  

След този урок учениците ще могат да решават линейни уравнения 

Ще се развият умения, които ще подобрят процеса на решаване на задачи 

Методи/Видове дейности: упражнение; индивидуална работа 

Дидактически материали: предварително напечатани материали със задачи и таблици с 

решения 

Полезни съвети и препоръки за преподавателя:  да се избере картина с много детайли; 

да се направи картина за всеки ученик  

Допълнителна информация и ресурси: предложени картини 

Връзка с други предмети: ако предложената картина е позната на учениците е добре да 

им се зададат допълнителни въпроси за нея: за автора, техниката, стила, епохата и т.н.  
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Структура на урока: 

Част на урока Дейности на преподавателя Дейности на учениците Продължи-
телност 

1. Въведение  Поздрав към класа 
 На учениците се обяснява, че 

днешния урок ще е упражнение 
върху линейни уравнения.  

 Обяснява се, че всеки ученик ще 
получи таблица с решения на 
уравнения и няколко карти. На 
едната страна на картите ще трябва 
да напише уравнението, което 
съответства на решението от 
таблицата, а на другата е част от 
картина.  

 Обяснява се, че трябва да се решат 
всички уравнения в тетрадката. 
След това картата се поставя на 
съответното място в таблицата с 
уравнения, но така че да можем да 
виждаме частта от картината.  

 Дайте пример. Предположете, че 
решението на уравнението е 2. 
Тогава слагам картата на това 
място от таблицата, където е 
написано 2.  

 Поздрав 
 Въпроси за 

математическия пъзел 
и неговото използване 

5 мин. 

2. Същина  
 
 
 
 

 Раздайте таблиците с отговорите и 
тези със задачите.  

 Обикаляйте около учениците и им 
помагайте, ако се нуждаят от 
помощ.  

 Да се реши 
уравнението.  

 Да се постави листа с 
решената задача на 
съответстващото 
място.  

 
 
30 мин. 

3. Заключение
(обобщение 
и оценка)  

 

  Оценете постиженията на 
учениците като представите 
направените картини или бележки в 
тетрадките. 

 Анализирайте картината; попитайте 
учениците: 

Какво виждате на картината? 
Къде в Париж? 
Какво знаете за Франция или 
Париж? 

 Покажете решенията на 
уравненията.  

 Да се дискутират с 
учителя картините.  

 Всеки ученик ще 
получи лист хартия, 
върху който има 
различни личица. 
Учениците трябва да 
заградят това личице, 
което съответства на 
това как са се 
чувствали по време на 
урока. На листа те 
могат да напишат 
коментар как може да 
се подобри този урок. 
 

 
 
10 мин. 
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Материали:  
 
 Таблица с решения на уравненията 

 

 
 
 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 Линейни уравнения, които трябва да се решат 
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 Картина, която се получава след като се подреди пъзела 

 
 

 
 
 
 
 

 Лист за оценка 
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Урок по математика: Познай кой? 
 

Име на урока: Познай кой? 
Предмет: Математика  

Тема: Числови редици 

Вид на урока: Преподаване на нов материал  

Ниво/Клас/Възраст: Четвърта година на гимназиален етап 

Продължителност: 40 мин. 

Основна цел: Да се обединят знанията за числови редици  

Цели 

 Обучителна цел: след този урок учениците ще могат да разграничават числови 

редици   

 Развитие на умения: анализ; синтез; умения за синтезиране  

Методи/Видове дейности: работа по групи 

Дидактически материали: карти  

Изисквания/ресурси/организация: трима ученици на всяко завъртане; листове хартия с 

тезиси  

Полезни съвети и препоръки за преподавателя: Подгответе най-малко 3-4 различни 

истории. За по-малки ученици трябва да има повече грешки в един текст.  
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Структура на урока: 
Част от 
урока 

Дейности на преподавателя Дейности на учениците Продължи-
телност 

1. Въведение  Поставете задача: на коя числова 
редица принадлежат тези числа: 

? 

 Кажете на учениците, че заглавието 
на урока е числова редици  

 Да се реши дадената 
задача. 

 
 Да се напише 

заглавието на урока. 

 
 

5 мин. 

2. Същина   Да запознаят учениците с основните 
характеристики на числови редици. 

 
 Да представят аксиомите за цифрови 

редици. 

 Определяне на най-
голяма долна граница, 
най-малка горна 
граница, най-голяма и 
най-малка стойност на 
даден интервал. 

 Да се обсъждат 
дадените понятия. 

 
 
20 мин. 

3.Заключение 
(обобщение 
и оценка) 

 Разделете учениците на три групи. 
 Обяснете правилата на играта 

Познай кой?: Има предварително 
раздадени 3 кратки текста относно 
една и съща концепция. Единият от 
текстовете е абсолютно точен, а 
другите два имат една или повече 
грешки. Представител на всяка 
група излиза пред класа , взима лист 
с текст и чете. След това групата 
трябва да каже дали написаното е 
вярно или не и да обясни кое не е 
вярно. Ако ученикът е отговорил 
вярно неговата група получава 
точка, а ако обясни защо е грешно 
получава още една точка. 
Учениците, които имат всички 
отговори верни могат да се помолят 
да обяснят защо една теза е вярна, 
за да получат още една точка.  

 След края на играта учителят казва 
кой има най-много точки, т.е. кой е 
победител.  

 Дискусия за предимствата или 
недостатъците на този начин на 
повторение. 

 
 Въпроси за правилата 

на играта Познай кой?  
 
 Да играят играта. 

 
 

 Да дискутират 
предимствата или 
недостатъците на този 
начин на повторение. 

 
 
 
 

15 мин. 
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Материали: 
 
 Карти  

 
 В редица от цели 

числа, всяко число 
има точно 
определено 
поредно или 
предходно число в 
редицата.  

 Уравнението  
 винаги 

има решение в 
редицата на 
естествените 
числа. 

 Редицата на 
естествените 
числа е 
неизброима.  

 Редицата на 
рационалните 
числа е броима. 

 Редицата на 
простите числа е 
безкрайна. 

 Числото 5 е най-
голямото число на 
интервала 

. 

 Числото  е най-
голямото число на 
интервала 

. 

 Между две 
рационални числа 
има много други 
рационални числа.  

 В редицата на 
естествените 
числа няма най-
малко число, но 
има най-голямо 
число.  

 Нулата 
принадлежи на 
редицата на 
естествените 
числа. 

 Редицата на 
рационалните 
числа е под-редица 
на 
нерационалните 
числа. 

 Редицата на 
целите числа е 
броима. 

 Equation             
 има 

решение в 
редицата на 
реалните числа.  

 Сечението на 
целите и реалните 
числа е редицата 
на естествените 
числа.  

 Числото  е 
елемент на 
редицата на 
естествените 
числа. 

 Редицата на 
реалните числа е 
под-редица на 
редицата на 
комплексните 
числа. 

 Редицата на 
целите числа няма 
най-голямо и най-
малко число.  

 Десетичната част  
на рационалните 
числа е или крайно 
число или 
безкрайно 
периодично число. 
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Урок по математика: Таблица за решаване на уравнения 
 

Име на урока: Таблица за решаване на уравнения 

Предмет: Математика  

Тема: Уравнения от първа степен  

Вид на урока: Урок за обобщение и преговор  

Ниво/Клас/Възраст: втора година в гимназия, 15-16 годишни  

Продължителност: 2 урока (най-малко) 

Основна цел: да се затвърдят знанията за уравнения (определяне и решение)  

Цели: 

- Обучителна цел: учениците ще оценят знанията си по алгебра от първа степен; ще 

намалят допусканите грешки.  

- Развитие на умения: намаляване на времето за решаване на уравнения и подобряване на 

процеса на решаване.  

Методи/Видове дейности: упражнение; работа по групи.  

Дидактически материали: предварително отпечатани диаграми 

Допълнителна информация и ресурси: приложение с диаграми на уравнения.  

Връзка с други предмети: може да се използва по всеки предмет от природо-

математически науки.  
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Структура на урока: 

 
Част от урока  Дейност на учителя Дейност на ученика Продължи-

телност  
1. Въведение  

 
 Първи урок: представяне на 

дейността. Показване на 
диаграмата и примери на 
дейностите.  

 Първи урок: 
взаимодействие с 
учителя; въпроси по 
диаграмата и нейната 
употреба. 

10 мин. 

2. Същинска 
част  

 

 Първи урок: разделете класа на 
групи. Дайте на групите диаграми 
за линейни уравнения. 

 Първи урок: работа с 
диаграмата 

20 мин. 

3. Под 
ръководство
то на 
учителя  

 

 Първи урок: помолете учениците да 
актуализират диаграмата.  

 Първи урок: създаване 
на нова диаграма 
(например от линейно 
за рационално 
уравнение) 

30 мин. 

4. Самостояте
лна работа 

 Втори урок: помолете учениците да 
актуализират диаграмата за 
уравнения с по-висока трудност 

 Втори урок: създаване 
на нови диаграми 
(системи уравнения, 
уравнения с 
ирационални 
коефициенти). 

30 мин. 

5. Обобщение 
и оценка  

 Втори урок: анализиране на 
различните диаграми. Тестване.  

 Оценка. 

 Втори урок: 
анализиране на 
различните диаграми. 
Тестване.  

 Оценка. 

30 мин. 
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Диаграма на уравнение от първа степен 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

                                                                                                           

 

                                                                                      

 

 

                                                                                                           

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        да 

 

 

 

                                                                      да            

                                                                   

                                                                                                                      

 

 
Уравнението 

няма решение 

не 
не 

Напишете 
уравнението  

В 
уравнението 

има скоби 

Разкрийте скобите 
като внимавате за 

знаците  

В 
уравнение

то има 
дроби 

Решете дробите като 
използвате най-малко 

общо кратно 

Прехвърлете всички изрази 
съдържащи х от едната страна на 

уравнението. Променете знака 
като ги прехвърляте.  

Прехвърлете всички константи от 
другата страна на уравнението. 

Променете знака като ги 
прехвърляте.  

 

Комбинирайте 
еднаквите изрази 
от двете страни 

Получете х като 
разделите константата 
на коефициента пред х 

Х е нула. Констант
ата е 
нула. 

Уравнението е 
неопределено 

не 

да 

не 

да 
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Урок по математика: Инструментариум за функции  
 

Име на урока: Инструментариум за изследване на функции 

Предмет: Математика   

Тема: Висша математика: Дефиниционна област на функции 

Вид на урока: урок за упражнение 

Ниво/Клас/Възраст: последна година на гимназия (18/19 годишни) 

Продължителност: 2 урока (най-малко) 

Основна цел: усвояване и затвърждаване на методите за определяне на дефиниционни 

области на функции    

Цели:  

- Обучителна цел: с тези уроци учениците ще могат да категоризират различни 

упражнения; ще могат правилно да използват знанията по алгебра.  

- Развитие на умения: развитие на бързината на решаване на определени уравнения. 

Методи/Видове дейности: работа по групи. 

Дидактически материали: учебник  

Допълнителна информация и ресурси: приложение към  инструментариум за функции 

 
Структура на урока: 

 
Част от урока  Дейност на учителя Дейност на ученика Продължи-

телност  
1. Въведение 

 
 Първи урок: представете 

инструментариума. Покажете 
примерна дейност.  

 Първи урок: 
взаимодействие с 
учителя докато показва 
примерите. 

10 мин. 

2. Под 
ръководствот
о на учителя 

 

 Първи урок: помолете учениците 
да се разделят на групи. Дайте им 
упражнения.  

 Първи урок: започнете 
да се упражнявате като 
използвате 
инструментариума и 
учебника.  

50 мин. 

3. Самостоятел-
на работа 

 Втори урок: помолете учениците 
да започнат индивидуална работа. 
Дайте им работни листове.  

 Втори урок: работете 
индивидуално като 
използвате 
инструментариума.  

40 мин. 

4. Обобщение и 
оценка 

 Втори урок: анализирайте 
резултатите. Сравнете с 
предишните резултати. 

 Обсъдете подобренията, ако има 
такива.  

 Втори урок: сравнете 
груповата и 
индивидуална работа.  

 Самооценка.  
 Обсъдете 

подобренията, ако има 
такива. 

20 мин. 
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Материали: 

 

Инструментариум 

 Средство  Пример   
1 Линейно уравнение от първа степен 3x − 2 = 0        

2 Линейно уравнение от втора степен x2 − 5x + 4 = 0 
3 Биномно уравнение (по-висока от втора 

степен) 
x3 + 27 = 0 

4 Степенно уравнение (по-висока от 
втора степен) 

8x6 + 7x3 − 1 = 0 

5 Дробно уравнение (първа или втора 
степен)  

6 Ирационално уравнение  
7 Неравенство от първа степен 3x + 2 ≥ 0 

8 Неравенство от втора степен −9x2 + 6x − 1 ≥ 0          

9 Рационално неравенство (първа или 
втора степен) 0

168
9

2

2

≥
++

−
xx

x  

10 Система неравенства (първа или втора 
степен) 





>−
≥−

01
04

2

2

x
x

 

11 Система неравенство и уравнение 
(първа или втора степен)  

12 Тригонометрично линейно уравнение 
 

13 Тригонометрично линейно уравнение от 
втора степен 

 

14 Експоненциално уравнение  
15 Логаритмично уравнение 1log4 −=x  
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Урок по математика: Математически танц 
 

Име на урока: Математически танц 
Предмет: Математика  

Тема: Графично представяне на функции 

Вид на урока: Практическо упражнение 

Ниво/Клас/Възраст: 12 клас 

Продължителност: 60 мин. 

Основна цел: Идентифициране на графично представяне на функции  

Цели: Чрез графично скициране с ръце, учениците трябва да умеят да идентифицират 

действителни функции с реални променливи  

Методи/Видове дейности: групова работа 

Дидактически материали: химикалка, хартия, карти с образи и карти за игра  

Изисквания/ресурси/организация: разделете класа на групи с еднакъв брой хора  

Полезни съвети и препоръки за преподавателя: учителите трябва да анализират и 

оценят нивото на знания на учениците по графично представяне на функции; работата в 

група води по повече движение, взаимодействие и динамика между групите и учениците. 

Учениците, които изпитват затруднения ще имат възможност по-лесно да идентифицират 

графично представяне на функции с техния аналитичен вид; може да бъде като игра с 

висока познавателна стойност за ученици срещащи затруднения.  
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Структура на урока: 
 

Част от урока  Дейност на учителя Дейност на ученика Продължи-
телност  

Организационна 
част  

 Поздравяване на класа 
 Проверка на отсъстващите ученици 
 Проверка на домашната работа 

 Поздрав  
 Представяне на 

домашната работа 

10 мин. 

1. Откриване на 
урока и 
въведение 

 Представяне на играта  Внимателно слушане 
какво може да искаш 
от играта  

5 мин. 

2. Същинска 
част 

 Представяне на образа, където е 
видно по забавен начин графичното 
представяне на цифрова функция  

 Учениците трябва да 
разберат образа, 
свързан с всяка 
функция  

10 мин. 

3. Закриване на 
урока 

 Разделете учениците на групи и 
изиграйте игра с всяка група; 

 Без предоставения образ учителят 
представя някои букви, които 
представят функциите или техния 
аналитичен вид.   

 Всяка група на базата 
на своето разбиране на 
показания образ и 
добавяйки останалите 
букви трябва да 
напише аналитичния 
вид на функцията или 
да нарисува графиката 
и.  

25 мин. 

4. Обобщение и 
оценка 

 Учителят анализира броят верни 
отговори на всяка група. Групата с 
най-много верни отговора печели 
играта.  

 Дайте отговорите на 
учителя; 

 Учениците трябва да 
могат да 
идентифицират 
графичния и 
аналитичния вид на 
всяка функция  

10 мин. 
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Урок по математика: Отстраняване на проблеми 
 

Име на урока: Отстраняване на проблеми 

Предмет: математика 

Тема: решаване на уравнения 

Вид на урока: практическо упражнение 

Ниво/Клас/Възраст: 10 клас 

Продължителност: 60 мин. 

Основна цел: как да получиш математически резултат 

Цели: решаване на задачи чрез пресмятане наум и прилагането му в решаването на 

уравнения  

Методи/Видове дейности: практическо упражнение 

Дидактически материали: хартия, молив, бяла дъска и маркер, картинки, предоставени 

от учителя  

Полезни съвети и препоръки за преподавателя: дейността включва развитие на 

творческото пресмятане; това ще бъде средство, което позволява решаване на системи 

уравнения с приложение в решаването на ежедневни задачи. Това е забавен метод, който 

цели развитие на концентрация и логическо мислене, но учениците със слаба способност 

за творческо пресмятане могат да срещнат затруднения.  

Допълнителна информация и ресурси: 
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Структура на урока: 
 

Част от урока  Дейност на учителя Дейност на ученика Продължи
телност  

Организационна 
част  

 Поздравяване на класа 
 Проверка на отсъстващите 

ученици 
 Проверка на домашната работа  

 Поздрав  
 Представяне на 

домашната работа 

10 мин. 

1. Откриване на 
урока и 
въведение 

 Представяне на плана за работа   Внимателно слушане 
какво може да искаш 
от урока 

5 мин. 

2. Същинска 
част 

 Учителят моли учениците да си 
подготвят лист хартия и раздава 
забавни картинки, с това, което се 
очаква да се определи  

 Внимателно слушане 
на учителя 

10 мин. 

3. Закриване на 
урока 

 С помощта на учителя ситуацията 
се представя математически  

 Стига се до изводи, съгласно 
предложените картинки и се 
упражнява с други подобни 
примери 

 Учениците правят 
индивидуално своите 
творчески пресмятания 
и записват своите 
предположения като 
пишат информацията, 
свързана със задачата 
преди да започнат да я 
решават.  

25 мин. 

4. Обобщение и 
оценка 

 Учителят трябва да е сигурен, че с 
всеки клас ще постигне целите си  

 
 

 Учителят оценява 
представянето на 
учениците един по 
един като оженява 
логическото и 
творческо мислене.  

10 мин. 
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Урок по математика: Какъв е този четириъгълник? 
 

Име на урока: Какъв е този четириъгълник? 
Предмет: математика 

Тема: геометрични форми 

Вид на урока: урок за преподаване на нов материал 

Ниво/Клас/Възраст: гимназия 

Продължителност: 45 мин. 

Основна цел: да се запознаят учениците с различните видове четириъгълници  

Цели 

Обучителна цел: след този урок учениците ще могат да обяснят разликите между 

различните видове четириъгълници и да представят алгоритъм за определяне на типа  

Развитие на умения: сътрудничество с другите, планиране на работа, логическо мислене. 

Методи/Видове дейности:  

Дискусия, самостоятелно проучване, усвояване на знания, следване на алгоритъм  

Дидактически материали:  

Алгоритъм за определяне на вида триъгълник (приложение I), различни триъгълници и 

четириъгълници (или като предмети или напечатани на хартия). 

Изисквания/ресурси/организация: листове хартия, химикалки 
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Структура на урока: 

Част от урока  Дейност на учителя Дейност на ученика Продължи
телност  

Организационна 
част  

 Поздравяване на класа 
 Проверка на отсъстващите ученици 

  

 Поздрав  
 5 мин. 

1. Откриване на 
урока и 
въведение 

 Привличане 
на 
вниманието 
на учениците 

 Учителят привлича вниманието на 
учениците като им представя 
темата и като ги пита какви видове 
триъгълници познават. 

 Учениците взимат 
активно участие в 
дискусиите. 

5 мин. 

2. Същинска 
част 

 Разделяне на 
учениците на 
групи 

 
 Работа по 

групи: работа 
с алгоритъма 

 
 Работа по 

групи: 
определяне 
на 
алгоритъма 
 

 
 Представяне 

на 
алгоритъма 

 Дискусии и 
сътрудничест
во: кой 
алгоритъм е 
най-добър? 

 

 Учителят разделя учениците на 
групи и раздава различни видове 
триъгълници. Учителят моли 
учениците да назоват определени 
видове триъгълници. 

 Учителят раздава на всяка група 
алгоритъма за определяне на вида 
триъгълник (Анекс I). учителят 
моли учениците да следват 
алгоритъма.  

 Всяка група получава по няколко 
примера на различни геометрични 
фигури (четириъгълници). 
Учителят моли учениците да 
помислят за алгоритъм, който, 
подобно на този за триъгълници, 
може да бъде използван за 
определяне на четириъгълник. 

 Учителят моли всяка група да 
представи техния алгоритъм за 
определяне на четириъгълник. 

 Учителят моли всяка група да 
работи съвместно, за да може да се 
вземе най-доброто от мнението на 
всеки и да се създаде най-добрият 
завършен алгоритъм. 

 Учениците в група 
определят видовете 
триъгълници, 
съобразно формите, 
които имат. 
 

 Учениците работят в 
група по алгоритъма  
(анекс I) назовавайки 
различните видове 
триъгълници. 

 Учениците работят 
върху алгоритъма, 
който ще им позволи 
да определят видовете 
четириъгълници. 

 
 Учениците представят 

техните алгоритми 
пред другите групи. 

 Учениците си 
сътрудничат, така че да 
изработят най-добрият 
краен алгоритъм за 
определяне на 
четириъгълници. 

25 мин. 

3. Закриване на 
урока 

 Обобщение и 
дискусия 

 Учителят пише на дъската крайният 
алгоритъм за определяне на 
четириъгълници. 

 Учениците осмислят 
новите знания, които са 
получили и обобщават 
стъпките на крайния 
алгоритъм.  

5 мин. 

4. Обобщение и 
оценка 

 Закриване на 
урока 

 Учителят моли целият клас да 
обобщи темата. 

 Учениците споделят 
знанията си за 
алгоритъма, който са 
измислили.  

5 мин. 
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Материали:  
Алгоритъм за определяне вида на триъгълник: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Има три  стр ани  

ДА  

Вся ка стр ана има различна 
дължина  

ДА  

Разностранен триъгълник  

ДА  

Равностр анен  триъгълник  

НЕ  

Не е  триъгълник  

НЕ  

Тр ит е  с тр ани  имат  еднак ва  
дължина  

НЕ  

Равнобедр ен тр иъгълник  
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Урок по математика: Математически пъзел 
 

Име на урока: математически пъзел 
Предмет: математика 

Тема: многостен 

Вид на урока: урок за оценка 

Ниво/Клас/Възраст: втора година на гимназия 

Продължителност: 45 мин. 

Основна цел: Учениците взимат карти с изображение, което е изучавано преди това и 

трябва да го нарисуват за групата си. Останалите ученици в групата трябва да го 

разпознаят и да го наименуват.  

Цели 

 Обучителна цел: учениците ще оценят знанията си по геометрия 

 Развитие на умения: подобряване на паметта, развитие на внимание, развитие на 

бързина при действие  

Методи/Видове дейности: демонстрации; работа по групи  

Дидактически материали: пространствени карти с изображения 

Изисквания/ресурси/организация: разполагане на групите, тесте от карти с изображения, 

които да се показват, реорганизация на класната стая  

Полезни съвети и препоръки за преподавателя: дейността е подходяща както в 

началото, така и в края на урока, необходимо е да се представят на учениците правилата на 

дейността.  

Допълнителна информация и ресурси: 

Предложен списък с термини: височина, ортоцентър, окръжност, ъглополовяща, ротация, 

точка на симетрия, обиколка.  

Връзка с други предмети: изкуство, физика 
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Структура на урока:  
 

Част от урока  Дейност на учителя Дейност на ученика Продължи
телност  

1. Въведение   Кажете на учениците, че първо ще 
повторят някои прости концепции 
от равнинната геометрия  

 Ще ги повторят като използват 
нагледни материали  

 Обяснете правилата на нагледните 
материали: членовете на всяка 
група, един по един взимат карта с 
изображение и го рисуват на 
дъската за 30 секунди. Другите 
членове на групата отгатват кой е 
нарисувания обект. Ако познаят 
групата получава точка. В случай, 
че ученикът не знае как да 
нарисува обекта или го нарисува 
грешно, групата получава 
отрицателна точка. За 30 сек. 
групата може да познае повече от 
един обект.   

 Разделете класа на три групи.  
 Следвайте правилата на играта. 
 След като играта свърши учителят 

казва коя група има най-много 
точки, т.е. кой е победителят.  

 Кажете на учениците, че заглавието 
на днешния урок е многостени  

 Поздрав  
 
 
 
 
 Въпроси за правилата 

на играта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Играене на играта 

 
 
 

 Писане на заглавието в 
тетрадките 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 мин. 

2. Същинска 
част 

 Да се запознаят учениците с 
основните концепции на 
многостените: какво е многостен, 
ръбове, диагонали на стени и 
диагонали на тяло  

 Да запознаят учениците с 
концепцията за призма.  

 Нов метод за представяне на 
видовете пирамиди. 

 Решаване на примери 
 
 
 
 
 Решаване на работни 

листове 

 
 
 

30 мин. 

3. Заключител
на част: 
обобщение 
и оценка  

 Повторение на представените 
ключови термини.  

 Попитайте учениците как са 
възприели повторението в началото 
(играта)  

 Оценете коя група е работила най-
добре. 

 Отговорете на 
въпросите на учителя 
 
 

 Оценете въпросите 

 
 

5 мин. 
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Материали:  
 
Карти с изображенията, които да се нарисуват 

 
Триъгълник  Трапец  Ромб  

Квадрат  Шестоъгълник  Четириъгълник  

Кръг  Ортоцентър  Петоъгълник  

Тъп ъгъл  Ъглополовяща  Медиана 
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Урок по математика: Карти Табу в аналитичната геометрия  
 

Име на урока: Карти Табу в аналитичната геометрия 

Предмет: Математика 

Тема: линия, окръжност, парабола  

Вид на урока: урок за упражнение 

Ниво/Клас/Възраст: трета година в гимназия – ученици на възраст 16/17 

Продължителност: най-малко два урока 

Основна цел: да се обобщят знанията за аналитичната геометрия  

Цели: 

 Обучителна цел: учениците ще оценят знанията си по аналитична геометрия. Те ще 

научат нови стратегии за решаване на задачи 

 Развитие на умения: развитие на аналитични способности, подобряване на процеса 

на решаване на задачи. 

Методи/Видове дейности: упражнение, работа по групи. 

Дидактически материали: специални карти табу 

Допълнителна информация и ресурси: приложение с карти табу в аналитичната 

геометрия  
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Структура на урока: 

 
Част от урока  Дейност на учителя Дейност на ученика Продължи

телност  
1. Въведение  Първи урок: представете 

дейностите. Покажете картите Табу 
и примери на дейността. 

 Първи урок: 
взаимодействие с 
учителя; въпроси върху 
правилата за Табу 
картите  

10 мин. 

2. Същинска 
част 

 

 Първи урок: разделете класа на 
групи. Раздайте на групите карти 
Табу  

 Първи урок: започнете 
да се упражнявате с 
картите. 

20 мин. 

3. Практика 
под 
ръководство
то на 
учителя 

 

 Първи урок: помолете учениците да 
покажат техните стратегии.  

 Първи урок: сравнете и 
дискутирайте 
стратегиите. 

30 мин. 

4. Самостояте
лна работа 

 Втори урок: помолете учениците да 
построят специфични карти Табу. 

 Втори урок: 
разгледайте картите 
Табу на другите групи  

40 мин. 

5. Обобщение 
и оценка 

 Втори урок: анализирайте 
различните стратегии. Тествайте ги. 

 Оценете ги. 

 Втори урок: 
анализирайте 
различните стратегии. 
Тествайте ги. 

 Оценете ги. 

20 мин. 
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Карти Табу 

 

1) Цел: намерете разстоянието от правата r: ax + by + c = 0 до точка Р(xp,yp) 

Tабу: не използвайте формулата  

 

2) Цел: намерете точката на пресичане на двете прави  

r: ax + by + c = 0 и s: a’ x + b’y + c’ = 0 

Табу: не използвайте методът на заместване  

 

3) Цел: намерете дали правата r: ax + by + c = 0 е допирателна на окръжността  

Γ: x2 + y2 + ax + by + c = 0 

Табу: не решавайте система уравнения 

 

4) Цел: намерете върха на параболата  

y  = ax2 + bx + c. 

Табу: не използвайте формула, която включва ∆ = b2 − 4ac 
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Урок по математика: Числото ПИ 
 

Име на урока: Числото ПИ 
Предмет: Математика 

Тема: Стойност на ПИ 

Вид на урока: практическо упражнение 

Ниво/Клас/Възраст: 10 клас 

Продължителност: 60 мин. 

Основна цел: Създаване на чаша с 3D принтер със стотни след десетичната запетая  

Цели: Учениците ще се упражняват да определят числото пи като правят упражнения, 

определящи съотношението на обиколката към диаметъра на монета и колело. Те ще се 

убедят, че независимо от стойностите им винаги се получава един и същ резултат.   

Методи/Видове дейности: Практическо упражнение 

Дидактически материали: листове, химикалка, калкулатор и 3D принтер 

Изисквания/ресурси/организация: познание на формулата за обиколка на кръг и 

математически правила; познаване на новите технологии (3D принтер). 

Полезни съвети и препоръки за преподавателя: да създаде динамика, повече движение, 

взаимодействие и динамика сред учениците; могат да възникнат трудности при 

организиране на принтирането на чашата  

Допълнителна информация и ресурси: математическата мистерия около числото пи е 

свързана с това, че не е известно коя е последната цифра на това число след десетичната 

запетая; обикновено се представя с няколко знака след запетайката; учениците трябва да са 

запознати с работата с 3D компютър.  

Връзка с други предмети: електроника 
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Структура на урока: 
 

Дейност  Дейност на учителя Дейност на ученика Продължи
телност  

Организацион
на част  

 Поздрав към класа 
 Проверка за отсъстващи ученици 
 Проверка на домашни работи  

 Поздрав 
 

 Представяне на 
домашни 

5 мин. 

1. Започване 
на урока и 
въведение 

 Представяне на плана на урока  Внимателно слушане 
на това, което се 
изисква по плана на 
урока  

5 мин. 

2. Същинска 
част 

 Учителят започва урока с някои 
упражнения за определяне 
стойността на ПИ  

 Упражнения за 
определяне стойността 
на ПИ 

20 мин. 

3. Заключите
лна част на 
урока 

 Последващи упражнения с помощта 
на калкулатор  

 Цялостно ориентиране на 
дейностите, така че да няма грешки  

 Учениците ще 
програмират 3D 
принтера, така че да 
принтират чаша със 
стойността на ПИ. 

 

25 мин. 

4. Обобщени
е и оценка 

 Учителят помага на учениците да 
достигнат желаната цел и оценяват 
тяхното представяне  

 Анализ на получените 
резултати  

5 мин. 
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Урок по математика: Морски шах 
 

Име на урока: Морски шах 
Предмет: математика 

Тема: тригонометрично уравнение 

Вид на урока: Урок за упражнение  

Ниво/Клас/Възраст: трета година в гимназията 

Продължителност: 45 мин. 

Основна цел: Метод за събиране на обратна връзка за знанията на учениците в определена 

сфера 

Цели 

 Обучителна цел: След този урок учениците ще могат да решават тригонометрични 

уравнения 

 Развитие на умения: развитие на способности за анализ, синтез и сравнение  

Методи/Видове дейности: упражнение, работа по двойки 

Дидактически материали:  работен лист (XO таблица и 10 задачи) 

Изисквания/ресурси/организация: подготвени работни листове, ученици с еднакво ниво 

на знания по двойки  

Полезни съвети и препоръки за преподавателя: Направете повече от една игра за 

двойка, в случай, че свършат по-рано. 
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Структура на урока: 
 

Част от урока  Дейност на учителя Дейност на ученика Продължи
телност  

1. Въведение  Представете играта морски шах: 
разделете учениците по двойки. 
Всяка двойка получава работен 
лист, който включва таблица с 
квадратчета за морски шах и по 
пет задачи за всеки ученик. Ученик 
Х получава отговорите на 
задачите на ученик О, за да 
провери дали са верни. Всеки ученик 
решава задачите произволно, ако 
решението е вярно, ученикът може 
да сложи знака си в таблицата; 
ако решението е грешно, ученикът 
не може да сложи знака си в 
таблицата и редът му се взима от 
другия ученик. Играта продължава 
докато поне един ученик успее да 
направи три знака в един ред. 

 Покажете пример на играта. 
 Кажете на учениците, че заглавието 

на днешния урок е хомогенни 
тригонометрични уравнения. 

 Въпроси за правилата 
на морския шах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Взаимодействие с 

учителя, докато 
показва играта. 

 Запишете заглавието в 
тетрадките.  

 
 
 
 
 
 
 
 

15 мин. 

2. Същинска 
част 

 Обяснете какво е хомогенно 
тригонометрично уравнение, като 
показвате един пример. 

 Разделете работните листове с 
тригонометричните уравнения, 
които учениците трябва да решат.  

 Отидете при учениците и им 
помогнете, ако нещо не правят 
както трябва.  

 

 
 

 
 Решете уравненията от 

работния лист. 

 
 
 
 
 

20 мин 

3. Обобщение 
и оценка 
 

 Анализирайте работните листове и 
дискутирайте. 

 
 

 Всеки ученик трябва да 
нарисува личице със 
степен на 
удовлетвореност от 
дейността.  

 
 

10 мин 
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Материали: 
 
 Работен лист 

 

     

     

     

     

     

 
 

Ученик X Ученик O 
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 Решения на задачите: 
 

Ученик X Ученик O 
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Урок по математика: Тригонометрични Мисловни Стъпки 
 

Име на урока: Тригонометрични мисловни стъпки 

Предмет: математика 

Тема: Тригонометрия 

Вид на урока: Урок за оценка  

Ниво/Клас/Възраст: Четвърта година на гимназия, 17-18 годишни  

Продължителност: най-малко 60 мин.  

Основна цел: да се усвоят тригонометрични данни и формули  

Цели: 

Обучителна цел: учениците ще могат да оценят знания по тригонометрия 

Развитие на умения: подобряване на запаметяването; постигане на личен обучителен метод 

  

Методи/Видове дейности:  дискусия; работа в група  

Връзка с други предмети: може да бъде използвано във всеки предмет, който включва 

формули и данни  

 
 

Структура на урока:  
 

Част от урока  Дейност на учителя Дейност на ученика Продължи
телност  

1.Въведение   Представете дейността. Избройте 
тригонометричните принципи, 
формули, данни. 

       5 мин. 

2.Същинска част  Разделете класа на групи. Покажете 
някои способи за запаметяване. 

 Започнете дискусия за 
лични начини за 
запаметяване. 

15 мин. 

3.Самостоятелна 
работа 

 

  Сравнете различните 
стилове на учене. 

 Оптимизирайте 
процеса на 
запаметяване. 

15 мин. 

4. Обобщение и 
оценка 

 

 Дискусия, обобщение, оценка.  Всяка група внася 
собствен принос.  

 Последваща дискусия, 
обобщение, оценка. 

25 мин. 
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Урок по математика: Стълбови графики & кръгови диаграми 

 

Име на урока: Стълбови графики & кръгови диаграми 
Предмет: Математика 

Тема: Анализ и представяне на данни чрез използване на стълбови графики и кръгови 

диаграми  

Вид на урока: Урок за преподаване на нов материал 

Ниво/Клас/Възраст: Гимназия 

Продължителност: 2 часа 

Основна цел: да се развият умения за разбиране на разликата между стълбови графики и 

кръгови диаграми. Да разберат учениците кой метод е по-лесно да се използва за 

определени данни.  

Цели 

 Обучителна цел: учениците ще могат да разбират как и за какви данни да използват 

стълбови графики и кръгови диаграми 

 Развитие на умения:синтез на информация от различни източници, развитие на 

аналитични умения, подобряване на процеса на решаване на проблеми, работа под 

напрежение, развитие на креативност 

Методи/Видове дейности: упражнение; работа по групи 

Дидактически материали:  

 Две различни графики за всяка група (една с данни и една празна)  

 Графика с пример – учениците трябва да представят своите отговори  

 Празна графика - учениците трябва да напишат въпрос, възможни отговори и да 

представят всички данни на графиката  

Изисквания/ресурси/организация: учениците ще седнат в две групи, така че масите 

трябва предварително, така че да могат всички да седнат около масите.  

Полезни съвети и препоръки за преподавателя: би било интересно да се даде на всяка 

група един пример от другата група, така че да могат да изберат коя графика е за тях и коя 

за другата група. Така направено, учениците ще могат да научат двата метода за 
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представяне на данни, но ще се фокусират върху своето задание.  

 

Структура на урока: 
 

Дейност  Дейност на учителя Дейност на ученика Продължи
телност  

Организационн
а част  

 Поздрав към класа 
 Проверка за отсъстващи ученици 
 Проверка на домашни работи  

 Поздрав  
 Представяне на 

домашни работи  

10 мин. 

1. Въведение  
 

 1-ви урок: представяне на темата; 
малко въведение към урока. 
Покажете някои примери на 
определени графики. 

 взаимодействие – 
въпроси относно 
новата тема и 
примерите  

15 мин. 

2. Същинска 
част 

 

 1-ви урок: разделете класа на две 
или повече групи. Минимум 8 – 
максимум 10 човека в група. Важно 
е да има групи отговорни за 
стълбовите графики и за кръговите.  

 Урок: започнете да 
участвате и да 
сформирате групи 

5 мин. 

3. Упражнение 
под надзор 
на учител 
 

 1-ви урок: помолете учениците да 
поставят данните в подходящата 
графика и ги помолете да направят 
една в повече с данните, които са 
създали помежду си (всеки трябва 
да даде мнение). Информирайте 
учениците, че ще разменят 
работите си в следващия урок. 
Помагайте на учениците с общи 
съвети, но не им решавайте 
задачите като им давате конкретен 
отговор.  

 Създайте графика с 
дадените данни и 
друга, с данните, които 
вие сте измислили.  

30 мин. 

4. Самостояте
лна работа 

 

 2-ри урок: помолете учениците да 
разменят работите си и ги помолете 
да обяснят примерите си на другата 
група. Поправете грешните данни 
или тези обясненияе, които са 
грешни.  

 разменят работите си, 
обяснят примерите си 
на другата група, 
задайте въпроси 

30 мин. 

5. Обобщение 
и оценка  

 2-ри урок: анализиране на различни 
примери, въпроси и обратна връзка 
от двете групи. Дайте оценка и 
насоки за следващата дейност.  

 Заедно създайте два 
различни примера 
(например, план за 
ваканцията)  

20 мин. 
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Групата със стълбовата графика: 
 
1) попитайте хората в групата за любимия им цвят и направете стълбова графика  

 
 
 
2) Създайте един въпрос и възможни отговори, съберете информация от всички ученици в 
групата и представете данните на стълбова графика. 
Възможни въпроси, които може да използвате или създайте свои: 
Ø любима пица  
Ø любим спорт 
Ø колко пъти си ходил в чужбина през последните една или две години 
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Групата с кръговата диаграма: 
1) Как ходиш на училище? Моля, всеки от групата да избере един от посочените отговори. 
Сумирайте и отбележете всички отговори и ги нанесете на кръговата диаграма. 
v такси 
v кола с родител/и 
v автобус 
v пеша 
v колело 
 

 
 
2) Създайте един въпрос и възможни отговори, съберете информация от всички ученици в 
групата и представете данните в кръгова диаграма. 
Възможни въпроси, които може да използвате или създайте свои: 
Ø любима пица  
Ø любим спорт 
Ø колко пъти си ходил в чужбина  
Ø любим цвят 
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Урок по математика: Светът с и без математика 
 

Име на урока: Светът с и без математика 
Предмет: математика  

Тема: важността на математиката в ежедневието  

Вид на урока: изследователска работа 

Ниво/Клас/Възраст: 10 клас 

Продължителност: 60 мин. 

Основна цел: Чрез представянето на образ, предоставен от учителя, студентите трябва да 

интернализират значението на математиката в развитието на обществото. 

Цели: Идентифицирайте в житейски ситуации значението и приложението на 

математиката и накарайте учениците да осъзнаят, че математиката играе основна роля в 

обществото, от просто закупуване на продукт до най-сложните ситуации в ежедневието. 

Методи/Видове дейности: Предварително проучване 

Дидактически материали: Компютър 

Изисквания/ресурси/организация: Важна информация за предмета. Във вселената 

всичко се основава на математиката: изкуствата, науките, природата и животът; практика в 

новите технологии. 

Полезни съвети и препоръки за преподавателя: Използването на нови технологии за 

извършване на научноизследователска работа винаги е от полза за повишаване интереса на 

учениците. Имайте предвид, че всеки ученик има своята индивидуалност, а ритъмът не 

винаги е същият. В случай на голяма група е трудно да се работи с компютри. 

Връзка с други предмети: Литература 
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Структура на урока:  
 

Част от урока  Дейност на учителя Дейност на ученика Продължи
телност 

Организационна 
част  

 Поздрав към класа 
 Проверка за отсъстващи 

ученици 
 Проверка на домашни работи 

 Поздрав  
 Представяне на 

домашни работи 

5 мин. 

1.Въведение  
 

 Учителят започва дейността като 
представя един образ на света с и 
без математика. 

 Внимателно слушане 
каква е целта на урока  

 

2.Същинска част 
 

 Учителят дава някои насоки за 
приложението на математиката, 
по-точно за площ и обем на 
определени обекти. 

 Учениците ще 
извършат проучване за 
приложението  на 
математиката в 
конкретни ситуации.  

30 мин. 

3.Заключителна 
част 

 Учителят оценява представянето и 
проявеният от учениците интерес. 

 Учениците трябва да 
представят своите 
проучвания пред целия 
клас. 

10 мин. 

4. Обобщение и 
оценка 

 В края на дейността подгответе 
обобщение дали учениците са 
разбрали какво сте имали 
предвид.  

 Учениците трябва да 
могат да определят и 
оценят приложението 
на математиката в 
реалния живот.  

10 мин. 
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Урок по математика: Напред и назад 
 

Име на урока: Напред и назад 

Предмет: математика  

Тема: основни научни факти  

Вид на урока: урок за упражнение  

Ниво/Клас/Възраст: гимназия  

Продължителност: 30 мин. 

Основна цел: решаване на математически уравнения 

Цели:  

- Обучителна цел: разбиране на концепции 

- Развитие на умения: техниката позволява на учениците да обяснят концепция или идея и да 

обменят мисли със съученици  

Методи/Видове дейности: работа по двойки 

Изисквания/ресурси/организация: лист и химикалка 

Полезни съвети и препоръки за преподавателя: учителят трябва да помоли учениците да 

анализират или спорят по дадена концепция с нужните доказателства, които доказват тезата 

им.  
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Структура на урока: 
 

Дейност  Дейност на учителя Дейност на ученика Продължи
телност  

1. Въведение 
 Представете правилата 

на дейността  
 Учениците участват 

активно в дискусиите 2 мин. 

2. Същинска 
част 
 

 Учителят трябва да 
помоли учениците да 
анализират или спорят 
по дадена концепция с 
нужните доказателства, 
които доказват тезата 
им.  

 Учителят помага на 
учениците и ги 
консултира по 
дебатираните теми.  

 Ученик А обяснява на своя 
съученик проблем, 
концепция, процес, който 
му е зададен от учителя. 

 Ученик В записва 
обясненията на ученик А. 

 Ученик А проверява за 
точност това, което е 
написал ученик В, за да се 
увери, че ученик В е 
разбрал обяснението му 
правилно и двамата се 
съгласяват за отговора.  

 Учениците си сменят 
ролите, за да обяснят друг 
проблем, концепция, 
процес, за да може ученик 
В да има възможност да го 
обясни устно. Ученик А 
проверява за точност това, 
което казва ученик В. 

28 мин. 
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Урок по математика: (Али)гатор игри 
 

Име на урока: (Али)гатор игри 

Предмет: математика 

Тема: основни математически факти  
Вид на урока: урок за упражнение  

Ниво/Клас/Възраст: начално или основно училище 

Продължителност: 40 мин. 

Основна цел: насърчаване на учениците да научават основни математически факти 

Цели:  

Обучителна цел: с този урок учениците ще затвърдят знанията си по математика 

Развитие на умения: развитие на внимание към детайла  

Методи/Видове дейности: работа по групи  

Изисквания/ресурси/организация: принтирани карти с числа, хартия, средства за писане, 

бяла дъска, маркер.  
Полезни съвети и препоръки за преподавателя: Учителят трябва да избере 

математическите операции, върху които иска да се фокусира за упражнение със своите 

ученици. Той трябва да реши кои числа ще се включат в практическата игра. Това може да 

зависи от възрастта на учениците и нивото на техните математически способности.  
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Структура на урока: 
 

Дейност  Дейност на учителя Дейност на ученика Продължи
телност  

1. Въведение 
 Представете правилата на 

дейността. Покажете 
пример на дейността.  

 Учениците участват активно 
в дискусията. 

5 мин. 

2. Същинска част 
 
Разделяне на 
учениците на 
групи. 
 
Работа по групи. 

 Учителят ще принтира 
карти с цифрите, които 
иска да включи в играта. 

 
 Картите ще се размесят и 

ще се поставят в колодата в 
центъра на групата.  

 Учениците ще бъдат 
разделени на групи от по, 
като се има предвид 
индивидуалните 
способности и нивото на 
математически умения. 

 Всеки ученик ще вземе най-
горната карта от купа карти 
и ще я обърне с лице нагоре 
пред всички.    

 С развитието на играта 
изтеглените карти ще 
образуват тесте на ученика.  

 Когато всеки ученик има 
отворена карта пред себе си, 
играта започва. Учениците 
мислят за резултатите, които 
ще се получат при събиране, 
изваждане, умножение и 
деление на двете числа на 
картата.  

 Когато учениците имат 
няколко възможни отговора 
в главите си, те започват да 
гледат наоколо картите на 
своите съученици и да 
пресмятат решенията на 
техните карти, за да намерят 
тази, която съвпада с 
техните отговори. 
Отговорите трябва да 
съвпадат, но операциите, 
които определят решенията 
не трябва да съвпадат.  

20 мин. 

3. Заключителна  Играта завършва когато  Щом времето свърши или 5 мин. 
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част учителят каже, че 
определеното време е 
свършило или когато 
колодата от карти свърши. 

когато колодата от карти се 
изчерпи, всеки ученик брои 
своите карти. 

 Ученикът с най-много карти 
печели играта.  

4. Обобщение и 
оценка 

 Учителят моли целият клас 
да обобщи дейността.   10 мин. 
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Урок по математика: Математически Туистър с факти 
 

Име на урока: Математически Туистър с факти 

Предмет: математика  

Тема: основни математически факти  
Вид на урока: урок за упражнение  

Ниво/Клас/Възраст: гимназия 

Продължителност: 30 мин. 

Основна цел: Да се насърчат учениците да научат основни математически факти  

Цели:  

- Обучителна цел: насърчаване на използването на менталната математика;  

- Развитие на умения: развитие на внимание и разбиране.  
Методи/Видове дейности: минимум трима ученици на игра 

Изисквания/ресурси/организация: Една игра Туистър, карти за игра или флаш карти с 

числа, Velcro стикери или панделка, място да се залепват Velcro стикерите на гърба на 

картите за игра (или картите с числата), и да се залепват Velcro стикерите на местата на 

Туистър играта, като се уверите, че всяка карта ще се залепи на всяко място. 

Полезни съвети и препоръки за преподавателя: Математическите факти могат да се 

отнасят до повече от една математически операции. Това зависи от знанията и уменията на 

учениците.  
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Структура на урока: 
Част от урока  Дейност на 

учителя 
Дейност на ученика Продължи

телност  

1. Въведение 

 Представете 
правилата на 
дейността. 
Покажете 
пример.  

 Учениците участват активно в 
дискусиите. 

5 мин. 

2. Същинска част 
разделете класа на 
групи. 
Работа по групи. 

 Учителите 
избират 
ученикът, 
който ще бъде 
съдия.  

 
 За всяка версия 

на играта 
учителят ще 
избере 
„основно 
число“, което 
ще бъде 
използвано 
всеки път.  

 
 Напишете 

число на всяка 
позиция на 
завъртането.  

 
 Напишете 

отговорите в 
кръгчетата на 
килимчето.  

 Съдията ще даде начало, или в този 
случай ще завърти молива.  

 Там, където спре острието на молива, 
съдията ще извика на какъв цвят и коя 
част от тялото на ученика да се постави – 
напр. ляв крак на зелено. Преди всички 
ученици да се преместят на съответното 
кръгче, всеки трябва да погледне какъв е 
математическия факт в това кръгче. Те 
ще кажат каква е буквата на картата и ще 
отговорят на въпроса, свързан с 
математическия факт. Съдията ще 
обърне съответната буква на картата и 
ще провери дали отговорът е верен.  

 Ученикът може да се движи върху 
цветните кръгчета само, ако отговорът 
му е верен. Ако отговорът не е верен той 
остава на същото място до следващото 
завъртане. Победителят от това 
завъртане става съдия за следващото.  

 Ако ръка на ученикът вече е сложена на 
вече казан цвят, тогава ученикът трябва 
да се премести на друго кръгче от същия 
цвят след решаване на уравнението. 

 Никога не трябва да има повече от една 
ръка или крак на един кръг. Ако 
възникне такава ситуация, когато двама 
ученика достигнат един и същ кръг, 
съдията трябва да реши кой ученик да 
остане в този кръг и кой трябва да си 
потърси друг кръг. Това трябва да стане 
като съдията им даде няколко 
математически уравнения и този, който 
отговори на повече от тях ще остане. 

25 мин. 
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Карти с  

математически  

факти 

 

 

 

 

 

Въртящо се 

колело 

 

 

 

 

 

 

 

Туистър поле 
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Урок по математика: Задача за една минута 
 

Име на урока: Задача за една минута 

Предмет: математика 

Тема: основни математически факти  
Вид на урока: урок за упражнение  

Ниво/Клас/Възраст: начално или основно образование 

Продължителност: 25 мин. 

Основна цел: проверка за степен на разбиране на урока 

Цели:  

- Обучителна цел: с този урок учителите могат да оценят до каква степен учениците са 

разбрали урока.  

- Развитие на умения: развитие на внимание и разбиране.  

Методи/Видове дейности: Работа по групи.  

Изисквания/ресурси/организация: хартия, средства за писане, бяла дъска, маркер.  

Полезни съвети и препоръки за преподавателя: учителят трябва да даде на учениците 

материали, съответстващи на темата.  
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Структура на урока: 
 

Част от урока  Дейност на учителя Дейност на ученика Продължи
телност  

1. Въведение 
 Представете правилата на 

дейността. Покажете 
пример. 

 Учениците 
участват активно в 
дискусиите. 

5 мин. 

2. Същинска част 
разделете класа на 
групи. 
Работа по групи. 

 Учителят дава на 
учениците въпрос, задача 
или някакъв 
математически казус, 
свързан с материала по 
урока.  

 
 Учителят дава на 

учениците време за 
дискусии – някои казуси 
могат да изискват повече 
от 1 минута време.  

 Учениците работят 
в групи по 2-3, за 
да решат задачата 
или да отговорят на 
въпроса. 

 
 Когато членовете 

на групата се 
съгласят за 
определен отговор, 
те го записват на 
голям лепящ се 
лист или лист 
хартия и го слагат 
на определено 
място в класната 
стая.  

10 мин. 

3. Заключителна част 
 Сравнете обясненията 

върху всяка една страна 
на дъската. 

 След като всички 
групи са залепили 
своите отговори, ги 
дискутирайте.  

5 мин. 

4. Обобщение и 
оценка 

 Уверете се, че няма 
погрешно мислене и 
неразбиране и ако има го 
коригирайте.  

 Учениците могат 
допълнително да 
им се даде 
възможност да 
защитят мнението 
си с примери, 
които те считат за 
подходящи.  

5 мин. 
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Урок по математика: Математическа игра Trashketball  
 

Име на урока: математическа игра Trashketball  

Предмет: математика 

Тема: основни математически факти  
Вид на урока: урок за упражнение  

Ниво/Клас/Възраст: начално или основно образование 

Продължителност: 30 мин. 

Основна цел: решаване на математически уравнения  

Цели:  

- Обучителна цел: насърчаване на използването на менталната математика;  

- Развитие на умения: развитие на внимание и разбиране.  
Методи/Видове дейности: работа по групи 

Изисквания/ресурси/организация: Кошче или кофа, малки топки: или гумена топка или 

стрес-топка. Една за всеки отбор. Бели дъски с гъба за триене и маркери или тетрадка и 

химикалка за всеки отбор. Флаш карти или поредица от въпроси.  

Полезни съвети и препоръки за преподавателя: учителят трябва да подготви флаш-картите 

за играта предварително. Тези карти трябва да съдържат въпроси или информация, която 

учениците да анализират по време на играта. Учителят може да състави отборите по 

определен начин или да ги създаде на случаен принцип. Друг начин е да избере 

предварително капитани на всеки отбор и ги помоли да си изберат играчи в отбора.  
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Структура на урока: 
 

Дейност  Дейност на учителя Дейност на ученика Продължи
телност  

1. Въведение 

 Представете 
правилата на 
дейността. Покажете 
пример. 

 Учениците участват 
активно в дискусиите. 5 мин. 

2. Същинска част 

 Учителят ще сложи 
кошчето или кофата 
на определено 
разстояние и ще 
нарисува линия, от 
която ще се стреля.  

 
 Играта започва с 

въпрос, зададен към 
първия отбор.  

 Ако отборът отговори 
правилно, учителят им 
дава 5 точки.  

 Сега е ред на учениците 
да хвърлят топката. Те 
решават от коя линия да 
я хвърлят – за 1, 2 или 3 
точки. Отборите могат 
да говорят помежду си, 
да дискутират, но само 
един член на отбора 
отговаря и стреля на 
завъртане, което 
осигурява участието на 
всеки член на отбора. 
Ако отбор 1 пропусне да 
вкара топката в кошчето, 
тогава е ред на отбор 2 и 
те отговарят на въпрос. 
Ако уцелят кошчето 
печелят бонус точки.  

25 мин. 
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Урок по география: Карти на страната 
 

Име на урока: Карти на страната 
Предмет: география 

Тема: научаване на местоположението на страните от ЕС 

Вид на урока: смесен урок (за упражнение и преговор) 

Ниво/Клас/Възраст: 13-14 годишни 

Продължителност: приблизително 50 мин. 

Основна цел: обобщаване на знанията на учениците за местоположението на картата на 

европейските държави, като се упражняват способностите на учениците да ги разполагат на 

физическата карта. Проверка на знанията на учениците за столиците на европейските 

държави.   

Цели 

 Обучителна цел: след този урок учениците ще умеят да разположат европейските 

държави на картата на Европа и ще могат да кажат столиците им. Учениците ще имат 

по-добри знания за света, който ги заобикаля.  

 Развитие на умения: развитие на внимание; развитие на памет; развитие на 

аналитично мислене – анализ на карти и четене; работа под напрежение.  

Методи/Видове дейности: упражнение в група 

Дидактически материали: карти с три части: 

 Горна част: име на държава; име на столица (празно място)  

 Средна част: част от картата на Европа, на която учениците ще трябва да нарисуват 

държавата, която е написана на картата.    

 Долна част: Учениците ще трябва да напишат всички граничещи държави на 

държавата на картата.  

Изисквания/ресурси/организация: стаята да се раздели като се групират масите такя, че да 

се виждат всички карти. 

Полезни съвети и препоръки за преподавателя: би било интересно да се дадат на всяка 

група 5-10 карти, така че да могат да завършат толкова, колкото могат. Поради това, е добре 
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да се дадат всички съседни страни на една група.  

 
Структура на урока: 

 

Част от урока  Дейност на учителя Дейност на ученика Продължи
телност  

Организационна 
част 

 Поздрав към класа 
 Проверка за отсъстващи 

ученици 
 Проверка на домашни работи  

 Поздрав  
 Представяне на 

домашни работи 

5 мин. 

1. Въведение 
 представяне 

на дейността; 
 Разделяне по 

групи 

 Обясняване на учениците каква 
е задачата, която ще 
изпълняват. Разделяне на класа 
на групи, като се има предвид 
колаборативната методология 
(всички групи се състоят от 
ученици с повече и по-малко 
знания по темата. 

 Разделение по групи, 
съгласно инструкциите 
на учителя. 

5 мин. 

2. Същинска 
част 

 Попълнете 
картите 

 Избягвайте да давате подсказки 
на учениците. Асистирайте им 
по всички въпроси, които имат, 
свързани с механиката на 
задачата, но не и свързана с 
информацията, която трябва да 
напишат.  

 Завършете картите на 
страните, като се 
опитате да попълните 
колкото може повече 
информация, но се 
уверете, че отговорите 
са правилни.  

20 мин. 

3. Заключителна 
част 
 Преглед на 

картите 
 Обобщение и 

оценка 

 Проверете картите на групите и 
вижте колко верни отговори 
имат.  

 Оценете знанията, като дадете 
три индивидуални карти. 

 Покажете картите на 
учителите и вижте 
колко верни отговори 
имате. 

 Завършете последните 
три индивидуални 
карти . 

20 мин. 
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Примерна карта на държава: Анекс 1 

Име на държавата (да се попълни от учителя):  

Столица: 

Моля, оцветете физическото местоположение на държавата: 
 

 
 

 
 
 

Съседни държави: 
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Урок по география: Какво влияние имаме върху околната среда? 
 

Име на урока: Какво влияние имаме върху околната среда? 
Предмет: География 

Тема: климат, замърсяване, защита на околната среда 

Вид на урока: Урок за нов материал 

Ниво/Клас/Възраст: Основно училище 

Продължителност: приблизително 50 мин. 

Основна цел: 

Да се запознаят учениците, че всяко човешко същество влияе по някакъв начин на 

околната среда и климата.  

Цели 

 Обучителна цел: след този урок учениците ще могат да обяснят как ежедневните 

дейности влияят на околната среда и да изброят дейности за защита на околна 

среда. 

 Развитие на умения: развитие на креативно и критично мислене, представяне на 

лично мнение, подобряване на работа в група.  

Методи/Видове дейности:  

Дискусия, наблюдение, креативно мислене, работа в групи, дебат.  

Дидактически материали: 

Описание на четирите групи, основни заключения и решения от срещата в Киото 

Изисквания/ресурси/организация: зависи от наличните дидактически материали.  
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Структура на урока: 

 

Част от урока  Дейност на учителя Дейност на ученика Продължи
телност  

Организационна част  

 Поздрав към класа 
 Проверка за отсъстващи 

ученици 
 

 Поздрав  
  5 мин. 

1. Начало на урока и 
въведение 
 Привличане на 

вниманието на 
учениците 
 

 Учителят привлича 
вниманието на учениците 
като им задава въпрос. 
Пита ги за какъв проблем с 
околната среда са чули 
напоследък от пресата, 
телевизия, интернет. Какви 
са нашите днешни 
проблеми?  

 Учениците взимат 
активно участие в 
дискусията като 
споделят своите 
наблюдения с какви 
проблеми, свързани с 
околната среда хората се 
занимават днес.  

5 мин. 

2. Същинска част 
 Разделяне на 

учениците на 
групи  

 
 
 
 
 
 
 
 Дискусия върху 

местните 
проблеми, 
свързани с 
околната среда 

 
 
 
 Среща с 

министъра на 
околната среда  

 
 
 
 
 
 
 
 Подготовка на 

екшън план 

 Учителят представя 
четирите групи, на които 
ще бъдат разделени 
учениците: семейство, 
живеещо в къща; директор 
на местно училище с група 
учители; предприемач, 
работещ в транспортния 
сектор и неговите 
подчинени; кметът на града 
и неговите подчинени.  

 Учителят моли всички 
групи да разменят мнения с 
какви проблеми те се 
сблъскват, като имат 
предвид ролите си. 
Учителят записва общите 
за всички групи проблеми.   

 
 Учителят поема ролята на 

министъра на околната 
среда, раздава Протоколът 
от срещата в и моли 
представителите на всички 
групи да споделят идеите 
си как могат приетите в 
Киото решения да се 
изпълнят на местно ниво.  

 
 Учителят в ролята на 

министъра на околната 
среда моли всяка група да 

 След като бъдат 
запознати с всяка група, 
учениците или сами си 
избират група или 
учителят определя кой в 
коя група да отиде.  

 
 
 
 
 
 Учениците мислят за 

потенциални проблеми, 
свързани с околната 
среда, с които те биха 
могли да се сблъскат.  

 
 
 
 Учениците играейки 

своите роли взимат 
активна част в 
дискусията. Нещата, 
които са противоречиви 
за някои групи трябва да 
се дискутират, за да се 
постигне съгласие.  

 
 

 Учениците работят по 
групи като се опитват да 
измислят какви действия 

25 мин. 
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подготви екшън план с 5 
идеи, които биха могли и 
трябва да се приложат в 
следващите 5 години, за да 
се защити околната среда.  

могат да се предприемат 
в съгласие с Протоколът 
от Киото, които могат да 
се предложат на местно 
ниво в следващите 5 
години.  

3. Приключване на 
урока 
 Обобщение на 

дискусията 

 Учителят започва 
обобщение на дискусията 
защо всеки човек е 
отговорен за опазването на 
околната среда и моли 
учениците да обобщят 
тяхната работа.  

 Учениците приемат 
новопридобитите знания 
и синтезират материала. 

5 мин. 

 Обобщение и 
оценка  

 Завършване на 
урока 

 Учителят моли целият клас 
да сподели идеите си какво 
може да направи всеки 
човек, започвайки сега, 
така че да минимизира 
вредното си въздействие 
върху околната среда.   

 Учениците споделят 
знания и идеи за защита 
на околната среда. 

5 мин. 
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Урок по биология: ДНК на пеперуда 
 

Име на урока: ДНК на пеперуда 
Предмет: биология 

Тема: ДНК - средна доминантност  

Вид на урока: Урок за оценка 

Ниво/Клас/Възраст: 16 годишни 

Продължителност: приблизително 50 мин.  

Основна цел: обобщаване на знанията за ДНК при непълно доминиране; осигуряване на 

правилно разбиране за това как да се открие генотип по пример, базиран на няколко ДНК 

кръстоски  

Цели 

 Обучителна цел: след този урок учениците ще покажат правилното си разбиране за 

непълното доминиране; те ще имат компетентности за откриване как ДНК 

кръстоските могат да се обърнат.  

 Развитие на умения: развитие на внимание, развитие на аналитични умения, 

развитие на възможности за сравнение.  

Методи/Видове дейности: упражнение, дискусия. 

Дидактически материали: учениците трябва да имат предишни знания за ДНК, по-точно 

при непълното доминиране и как работи. Важно е да знаят разликата между пълно и 

непълно доминиране, когато първоначално се е обяснявало за ДНК (когато има 

доминантен и рецесивен признак). Ако нямат такива знания учениците няма да могат да 

решат правилно упражнението за оценка.   

Изисквания/ресурси/организация: упражнение за дедукция: 

Сивокрила пеперуда е кръстосана с чернокрила и полученото поколение е от 116 

чернокрили и 115 сивокрили пеперуди. След това сивокрилите пеперуди се кръстосват с 

белокрили и се получават 93 белокрили и 94 сивокрили пеперуди. Анализирайте двете 

кръстосвания като определите какви са генотипите на кръстосаните пеперуди и тези на 

поколенията.  
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Връзка с други предмети: ДНК е свързана и с химията 

 
Структура на урока:  

 

Част от урока  Дейност на учителя Дейност на ученика Продължи
телност  

Организационна част  

 Поздрав към класа 
 Проверка за отсъстващи 

ученици 
 

 Поздрав  
  5 мин. 

1. Начало на урока 
и въведение 

 Обяснение на 
дейността  

 Обяснение на дейността, 
образувайте групи, дайте 
упражнението на 
учениците  

 Разделете се на групи, 
разберете дейността  

5 мин. 

2. Същинска част 
 Решение върху 

дейността на 
групите  

 Ще бъде интересно, ако 
учителят изобщо не 
помага, тъй-като това ще 
накара учениците да решат 
задачата напълно 
самостоятелно и позволи 
на учителят да оцени 
реалните знания по 
предмета.  

 Решаване на задачата.  20 мин 

3. Приключване на 
урока 

 Групови 
презентации  

 Дискутиране на 
резултатите 

 Оценете резултатите, 
получени от всяка група  

 Представете в групата 
получените резултати. 

10 мин 

 Обобщение и 
оценка  

 Тест върху ДНК 

 Представете кратък тест 
върху ДНК. За да е 
ефективен теста повече от 
75% трябва да преминат 
теста. 

 Решете теста. 10 мин. 
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94     сивокрили 
пеперуди 

 

93     белокрили 
пеперуди 

белокрила 
пеперуда 

сивокрила 
пеперуда 

115 сивокрили 
пеперуди 

116 чернокрили 
пеперуди 

 

Решение на упражнението с ДНК: 

 
1. Схема на поколението: 

 
 
 
 
 
 

 

2. Фенотипове 
 

 чернокрила пеперуда: BB 

сивокрила пеперуда (средна): BW  

белокрила пеперуда: WW 

 
 

3. Фенотипни кутии  
 

А. Сивокрила пеперуда+чернокрила пеперуда 
 

B B Вероятност 

B BB BB 50% 

W BW BW 50% 

Сивокрила пеперуда+чернокрила 
пеперуда 

Им айте  пред вид,  ч е  сиви я т  ц вя т  е  
ком би наци я о т  чер но  и  бя л о.  То ва  
озн ачав а,  че  за  да  и м ам е такъ в цв ят  
вер оя тн о им а ком би на ция  о т  че рн о и  
бя ло  в  Д НК -т о н а  пепе ру дата .   
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94 BW 93 WW 

WW BW 

115 BW 116 BB 

Краен резултат: Сивият фенотип е комбинация от черно и бяло. Имайки предвид, че процентът на 
резултатите когато се смесват различните фенотипове е винаги около 50% при всяка възможност, може да 
се заключи, че и двете бяло и черно са доминантни признаци в ДНК-то на пеперудата. Следователно имаме 
средна доминантност (сиво).    

Б. Сивокрила пеперуда+белокрила пеперуда 
 

W W Вероятност 

B BW BW 50% 

W WW WW 50% 

 

4. Схема на  

фенопитовете 
 

 
 

 

 

 BW+BB 
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Урок по биология: Как работи сърцето? 
 

Име на урока: Как работи сърцето? 
Предмет: биология 

Тема: работа на сърцето, структура, заболявания  

Вид на урока: Урок за преподаване на нов материал 

Ниво/Клас/Възраст начално или прогимназиално училище 

Продължителност: приблизително 45 мин.  

Основна цел: 

Целта на урока е да представи на учениците как функционира сърцето, как е устроено и 

какви са болестите, от които страда този важен орган.  

Цели 

 Обучителна цел 

След урока учениците ще могат да обяснят как е структурирано сърцето, да изброят 

неговите основни функции и да наименуват типични заболявания на кръвоносната 

система. 

 Развитие на умения 

Развитие на наблюдателност и аналитично мислене, подобряване на способностите за 

синтез и сравнение. 

Методи/Видове дейности: Дискусия, наблюдение, опит  

Дидактически материали: модели на сърце (снимки/кратки 

филми/микроскоп/проби/презентации) 

Изисквания/ресурси/организация: зависи от наличните дидактически материали. 
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Структура на урока: 

 

Част от урока  Дейност на учителя Дейност на ученика 
Продължи

телност 

Организационна част  

 Поздрав към класа 
 Проверка за отсъстващи 

ученици 
 

 Поздрав  
 

5 мин. 

1. Начало на 
урока и 
въведение 

 Привличане на 
вниманието на 
учениците 

 

 Учителят привлича 
вниманието на учениците 
като им задава въпрос. 
Учениците са попитани 
какво са наблюдавали докато 
правят физически дейности, 
като игра на футбол, бягане 
и т.н. учителят моли 
учениците да запишат 
наблюденията си в 
тетрадките.  

 Учениците взимат 
активно участие в 
дискусията като 
разменят 
наблюденията си 
относно какъв ефект 
имат физическите 
дейности върху телата 
им.  

5 мин. 

1. Същинска част 
 Представяне 

функциите на 
сърцето. 

 
 
 
 Опит: как е 

изградено 
сърцето? 

 
 
 
 
 
 
 Опит: какъв е 

сърдечния 
ритъм? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Опит: 

заболявания на 

 Учителят започва дискусия 
за функциите на сърцето. За 
тази цел може да бъде 
използвано снимки/кратки 
филми/микроскоп 
проби/презентации. 

 
 Учителят разделя класа на 

няколко групи и раздава 
модел на сърцето заедно със 
стикери с отделните му 
части (лява/дясна камера, 
ляво/дясно предсърдие, 
аортна клапа, митрална 
клапа и т.н.)  
 

 Учителят обяснява 
концепцията на сърдечния 
ритъм и как се променя с 
възрастта. Учителят моли 
учениците да си премерят 
пулса по двойки и да дадат 
най-ниската и най-висока 
стойност на пулса в групата. 
Учителят обяснява какви 
фактори влияят на пулса. 

 
 Учителят представя 

експеримент, който 

 Учениците активно 
участват в 
презентациите и са 
поканени да споделят 
техните мисли за 
функционирането на 
сърцето.  

 Докато учениците 
слушат представянето 
на структурата на 
сърцето са помолени да 
сложат стикерите в 
модела на сърцето като 
работят по групи.  

 
 

 Учениците измерват 
пулса си с брой удари в 
минута и споделят 
отчитанията си с 
другите ученици.  

 
 
 
 
 
 
 
 Учениците наблюдават 

експеримента и 

25 мин. 
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кръвоносната 
система 

 
 
 
 
 Дискусия: как да 

поддържаме 
сърцето в добра 
форма 

визуализира как се блокира 
движението на кръвта ако 
кръвоносните съдове не са 
напълно проходими. 

 
 

 Учителят започва дискусия 
за здравословния начин на 
живот, като задава въпроси 
за това какво трябва да 
правят хората, за да са в 
добра форма.  

споделят бележките си 
относно влиянието на  
намалената кръвна 
проходимост може да 
има. 
 

 Учениците споделят 
опит от най-близкото 
си обкръжение.  

2. Закриване на урока 
 Обобщителна 

дискусия 

 Учителят започва 
обобщителна дискусия защо 
сърцето е много важна част 
на човешкото тяло.  

 Учениците обобщават 
новите знания и 
синтезират материала. 

5 мин. 

3. Обобщение и 
оценка 
 Заключение на 

урока 

 Учителят пита класа за 5 
най-важни функции на 
сърцето и 5 начина да се 
пази в добра форма. 

 Учениците споделят 
знания и резултати от 
общите им дискусии. 

5 мин. 
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Урок по физика: Експеримент „Ходеща вода“ 
 

Име на урока: Ходеща вода 
Предмет: Физика  

Тема: Знания за опитите и абсорбиращите материали  

Вид на урока: Урок за упражнение и практика 

Ниво/Клас/Възраст: Гимназия  

Продължителност: 1 или 2  урока, ако е възможно, без дълга почивка между уроците  

Основна цел: Да се обобщят знанията за различните материали и възможността да се 

абсорбира вода. Да се придобият базови знания за това кой материал може и кой не може 

да абсорбира вода.  

Цели 

 Обучителна цел: След този урок учениците ще разберат защо хартията може да 

абсорбира вода и кои други материали не могат. Учениците ще придобият 

определени знания свързани с различни текстилни материали.  

 Развитие на умения: развитие на точността, вниманието, въображението, анализ на 

материали и определени свойства.  

Методи/Видове дейности: Работа по групи или двойки  

Дидактически материали:  

Учениците ще използват пластмасови чашки, вода и оцветяващи материали.  

Инструкции:  

1) Наредете 7 чашки. Напълнете всички чаши с вода. Номерирайте чашите. В чаши 1 и 

7 налейте достатъчно количество червен цвят, в чаша 2 – жълт, в чаша 4 – син. В 

останалите чаши оставете само вода.  

2) Сгънете хартиена ролка наполовина, за да може лесно да влезе в гърлата на 

чашките. Сега поставете единия край на хартията в червената вода, синята вода и 

наклонете хартията така, че другият й край да бъде потопен в само във вода. 

Направете същото от другата страна: сложете единият край на хартията в жълтата вода и 

наклонете хартията така, че другият й край да се потопи в чиста вода.  
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Изисквания/ресурси/организация: 

 Минимум 7 чаши за всяка група/двойка 

 3 ролки хартия 

 Червена, синя, жълта боя  

 Класът да е подготвен за опита (учениците ще работят с вода)  

 Листове в въпроси, които ще помогнат при дискусията в края на опита  

 Най-добрият резултат от опита е след 2 часа, така че е важно да се види резултатът в 

края на урока или планирайте урок от два часа.  

Полезни съвети и препоръки за преподавателя: Ще бъде чудесно, ако групите са по-

малки, така че всеки да може да участва в дейността и да има шанс да експериментира. 

Групите не може да са големи, защото това би дало шанс само на 2-3 да работят, а 

останалите ще гледат.  
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Структура на урока: 

 

Част от урока  Дейност на учителя Дейност на ученика Продължи
телност  

Организационна част  

 Поздрав към класа 
 Проверка за отсъстващи 

ученици 
 Проверка на домашни работи

  

 Поздрав  
 Представяне на 

домашни работи  
10 мин. 

1. Начало на урока и 
въведение  

 Обяснение на 
дейността и 
материалите, 
които ще се 
използват  

 Разделяне по 
групи (двойки) 

 

 Обяснение на учениците 
какъв ще е експеримента, 
стъпки и особености. 
Разделяне на класа по групи, 
като се има предвид 
колаборативната 
методология. Подготовка и 
разпределение на всички 
материали за опита (също и 
листовете с въпроси за 
дискусия)  

 Разделяне по групи, 
подготовка на 
материали и място за 
работа.  

10 мин / 15 
мин 

2. Същинска част 
 Опит 

 Осигуряване на подкрепа и 
съвети на учениците докато 
работят по опита. Помощ 
при всеки въпрос, който 
имат във връзка с опита.  

 Работа по опита 15 мин. 

3. Заключителна част  Проверка дали всички групи 
са успели да направят опита, 
имат ли нужда от още време 
или съвет. Задаване на 
въпроси към учениците за 
определените материали.  

 Почистване на мястото 
за работа и обмисляне 
на възможни 
резултати.  

10 мин. 

4. Обобщение и 
оценка 

 Обяснение на 
резултата 

 Дискусия 
 Обмяна на знания 

 Анализ на резултатите от 
опита, обяснение на 
резултатите и какво се случи 
по време на опита. 
Попитайте за други 
материали, които абсорбират 
вода.  

 Говорете и обменете 
идеи за опита, 
анализирайте 
резултатите и всички 
стъпки, които ще се 
предприемат.  

15 мин. 
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Експеримент „Ходеща вода“ 

 
Ø Група номер:  
Ø Членове на групата: 

1. 
2. 
3. 
 
За опита: (моля, напишете всички коментари, свързани с опита) 
 

1. Това наблюдавахме ПРЕДИ опита  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Това наблюдавахме ПО ВРЕМЕ на опита. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Това наблюдавахме СЛЕД опита. 
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Урок по физика: Колко цвята има светлината? 
 

Име на урока: Колко цвята има светлината? 
Предмет: физика 

Тема: светлина, поляризация 

Вид на урока: Урок за преподаване на нов материал  

Ниво/Клас/Възраст: гимназия 

Продължителност: приблизително 45 мин.  

Основна цел: да се запознаят учениците със същността на светлината  

Цели 

 Обучителна цел 

След урока учениците ще могат да обяснят какво е поляризирана и неполяризиранa 

светлина като поток от частици и вълна. 

 Развитие на умения 

Развитие на креативно и критично мислене, подобряване на работа в група. 

Методи/Видове дейности:  

Дискусия, самостоятелно придобиване на знания, придобиване на знания  

Дидактически материали: инструкции за направата на прост спектроскоп (Aнекс I) 

Изисквания/ресурси/организация: 

CD, материали за направата на прост спектроскоп (листове черна хартия, ножици, 

хартиени ролки, парчета CD /1x1см/, черна изолираща ролка), лазер, буркан с вода. 
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Структура на урока: 
 

Част от урока  Дейност на учителя Дейност на ученика Продължи
телност  

Организационна част  

 Поздрав към класа 
 Проверка за отсъстващи 

ученици 
  

 Поздрав  
  5 мин. 

1. Начало на урока и 
въведение 

 Получаване на 
вниманието на 
учениците 

 Учителят получава 
вниманието на учениците 
като им раздава CD-та и ги 
пита какво цветове виждат. 

 Учениците участват 
активно като 
наблюдават как 
дневната светлина се 
отразява върху CD-то. 

5 мин. 

2. Същинска част 
 Разделяне на 

учениците на 
групи. 

 Опит: пречупва ли 
се светлината? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Опит: 

поляризирана 
срещу 
неполяризирана 
светлина  

 Учителят разделя класа на 
групи. 

 
 
 Учителят раздава на всяка 

група необходимите 
материали, за да се направи 
спектроскоп според 
инструкциите (Aнекс I). 
учителят моли учениците да 
погледнат през простия 
спектроскоп чрез частта от 
парчето CD и да споделят 
наблюденията си. Учителят 
обяснява концепцията на 
дисперсията на светлината.  

 Учителят взима съд с вода, 
така че всички ученици да 
могат да го виждат и пуска 
видим лазер през буркана. 
След това, взима обикновена 
лампа и пуска отново  
светлината през буркана. 
Учителят моли учениците да 
споделят наблюденията си и 
да запишат разликите между 
двата вида светлина. 
Учителят обяснява 
концепцията на 
поляризираната и 
неполяризирана светлина.  

 Учениците номинират 
лидер на всяка група. 

 
 
 Учениците работят по 

групи, за да направят 
прост спектроскоп. 
След това трябва да 
споделят наблюденията 
си с другите групи.  

 
 
 
 
 
 
 Учениците наблюдават 

разликата между 
поляризираната и 
неполяризирана 
светлина, която минава 
през буркана. Те са 
помолени да запишат 
наблюденията си и 
разликите отнасящи се 
до начина, по който 
преминава светлината 
от лазера и 
обикновената лампа.   

25 мин. 

3. Закриване на урока 
 Обобщение и 

дискусия 

 Учителят започва дискусия 
върху това как може да се 
дисперсира светлината и 
какви са разликите между 
източници на  
поляризираната и 

 Учениците обобщават 
новите знания и 
синтезират материала.  

5 мин. 
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неполяризирана светлина. 
4. Обобщение и 

оценка 
 Закриване на урока 

 Учителят моли целия клас да 
запишат източниците на 
светлина, които са 
използвали и да заключат 
дали те са източници на 
поляризираната или 
неполяризирана светлина. 

 Учениците обменят 
знания за източните на 
светлина, за които 
могат да се сетят.  

5 мин. 
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Анекс I – Инструкции за направата на прост спектроскоп 
От черната хартия се изрязват два кръга, съответстващи на диаметъра на рулото хартия. 
В първия кръг се изрязва тясно поле (приблизително 2-2,5cm x 1-2mm), а в другия 
квадрат 1x1cм (малко по-малко от парчето CD). Парчето CD трябва да бъде залепено 
към черния кръг с изолиращо тиксо, така че отрязъка да не е покрит от тиксото. 
Черните кръгове трябва да се залепят на рулото хартия.  
Визуална презентация може да намерите тук: https://www.youtube.com/watch?v=RrY0MWuTdNE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RrY0MWuTdNE
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Урок по химия: Пясък и сол 
 

Име на урока: Пясък и сол 
Предмет: химия 

Тема: хомогенни и нехомогенни смеси  

Вид на урока: урок за упражнение 

Ниво/Клас/Възраст: 14 годишни  

Продължителност: 2 урока 

Основна цел: обобщаване на знания за химични смеси – в зависимост от смесващите се 

компоненти, как можеш да получиш различни смеси (хомогенни и нехомогенни). Обяснете 

на учениците как се разделят компоненти и субкомпоненти на смеси, в зависимост от типа. 

Цели 

 Обучителна цел: след този урок учениците ще могат да разделят смес от пясък и сол 

и ще могат да определят вида на сместа.  

 Развитие на умения: развитие на внимание, развитие на аналитични умения, 

развитие на сравнителни умения.  

Методи/Видове дейности: лабораторно упражнение. 

Дидактически материали: смеси в химията, агрегатно състояние на веществата  

Изисквания/ресурси/организация: филтърна хартия, фуния, предметно стъкло, 

дестилирана вода, пясък, сол 

Полезни съвети и препоръки за преподавателя: важно е да се има предвид, че 

учениците трябва да бъдат внимателни с химическата посуда, която използват; въпреки, че 

няма опасни реактиви и не се използва огън, те трябва да внимават с реактивното стъкло, 

тъй-като счупеното стъкло е опасно.  
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Структура на урока: 
 

Част от урока  Дейност на учителя Дейност на ученика Продължи
телност  

Организационна 
част 

Урок 1  

 Поздрав към класа 
 Проверка за отсъстващи 

ученици 
 Проверка на домашни работи  

 Поздрав  
 Представяне на 

домашни работи  
10 мин. 

1. Откриване на 
урока и 
въведение 

 Първа сесия 
 Обяснение  

 Обяснение на същинската част, 
теоретична основа на за 
изпълнение на дейността 
(разтворимост на пясък и сол 
във вода)  

 Слушайки учителя, 
задават всички 
въпроси, които имат 
върху теорията.  

30 мин. 

2. Закриване на 
урока 

 Време за обобщение на 
основното теоретично 
съдържание, което ще е 
необходимо, за да се направи 
дейността.  

 Слушайки учителя 
задават всички 
въпроси, които имат 
върху теорията. 

10 мин. 

 Откриване на 
урока  

 Втори урок 
 Обяснение на 

дейността 
 Разделяне по 

групи 

 Учителят ще раздели класа на 
групи според колаборативната 
методика. Групите трябва да 
бъдат предварително 
определени от учителя, за да не 
се губи време.  

 Учениците се разделят 
на групи 

10 мин. 

3. Същинска част 
 Извършване на 

дейността 
 

 Асистирайте на учениците за 
всякакви въпроси, свързани с 
изпълнението на дейността.   

 Изпълнете дейността:  
сгънете филтърната 
хартия на 4 и я сложете 
във фунията.   

 Сложете смес от пясък 
и сол в предметното 
стъкло с дестилирана 
вода. Солта ще се 
разтвори във вода, но 
пясъка няма. След това 
използвайте филтърна 
хартия и фуния, за да 
филтрирате сместа от 
вода сол и пясък.  Тъй-
като пясъкът не 
образува хомогенна 
смес с водата ще 
остане на хартията, но 
солта ще остане 
смесена с водата.  

20 мин. 

4. Закриване на 
урока 

 Обяснение на 
всяка група. 

 Слушане на обясненията на 
групите 

 Всяка група ще обясни 
как са изпълнили 
дейността, полученият 
резултат  и 
обяснението зад него.  

10 мин. 
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5. Обобщение и 
оценка 

 Учителят ще даде на всеки 
ученик да направи 
индивидуален тест, свързан със 
смеси на вещества и агрегатно 
състояние. За да е успешна 
дейността тестът трябва да се 
премине с повече от 75%.  

 Учениците ще 
завършат теста.  

10 мин. 
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Урок по химия: Синтез на тетрааминопрофен сулфат (II) монохидрат  
 

Име на урока: Синтез на тетрааминопрофен сулфат (II) монохидрат 
Предмет: химия 

Тема: какво може да се направи с амоняк? 

Вид на урока: лабораторно упражнение 

Ниво/Клас/Възраст: 10 клас 

Продължителност: 60 мин. + 60 мин. (два урока) 

Основна цел: амонякът е широко използвано вещество за синтез на много други вещества, 

използвани като торове, полимерни мономери, почистващи продукти, в хладилната техника 

(в течно състояние), експлозиви и бои. Предложената дейност е свързана със синтез на сол, 

която се използва в текстилното багрене и като фунгицид: тетрааминопрофен сулфат (II) 

монохидрат. 

Цели: това лабораторно упражнение ще позволи на учениците да: 

• да се запознаят с лабораторията като място, където сигурността е от първостепенно 

значение, когато се работи с материали и оборудане. 

• извършат синтез на тетрааминопрофен сулфат (II) монохидрат. 

• да превърнат химичната реакция от синтеза в химично уравнение.  

• да извършат  стехиометрични пресмятания calculations. 

Методи/Видове дейности: лабораторно упражнение 

Дидактически материали: материали, оборудване и реагенти за всяка група 
• 1 хаванче с чукче 
• 1 полу-аналитична везна 
• 1 250 мл бехерова чаша 
• 1 набор за смукателна филтрация 
• 1 епруветка от 10 mL 
• 1 стъклена пръчка 
• 1 часовниково стъкло 
Реагенти 
Дестилирана вода; 96% етилов алкохол; 25% амоняк (w / w); меден (II) сулфат пентахидрат  

Изисквания/ресурси/организация: химични пресмятания 



                                                                                     
                                                               

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните 
виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея 

информация. 
81 

 

Полезни съвети и препоръки за преподавателя: Реакцията на синтез на тетра 

аминофенил сулфатната монохидратна сол ще се извърши с бавна кристализация на солта 

от утаечна реакция между воден разтвор на амоняк и меден сулфат пентахидрат. 

Получените кристали са тънки (леко плътни), по-дълги отколкото широки, с 

паралелипипеден външен вид и лилавосин цвят. Работата не може да се извърши за един 

час, защото трябва да се изчака процесът на кристализация (ще стане между първия и 

втория урок).  

Допълнителна информация и ресурси: Следната диаграма показва някои стъпки от 

синтеза.  

 

 

Връзка с други предмети: математика 
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Структура на урока: 

 

Дейност  Дейност на учителя Дейност на ученика Продължи
телност  

Организационна част  

 Поздрав към класа 
 Проверка за отсъстващи 

ученици 
 Проверка на домашни работи

  

 Поздрав  
 Представяне на 

домашни работи  
5 мин. 

1. Откриване на 
урока и въведение 

 

 Учителят започва дейността 
като представя 
лабораторното упражнение.  

 Слушат внимателно 
целта на урока 

5 мин. 

2. Същинска част 
 

 След като изясни 
процедурата, учителят ще 
ръководи групите в 
лабораторната работа и ще 
отговори на възникналите 
спорни моменти. 

 Учениците ще разберат 
процедурата 

10 мин 

3. Закриване на урока  След като изясни 
процедурата, учителят ще 
ръководи групите в 
лабораторната работа и ще 
отговори на възникналите 
спорни моменти. 

* 90 мин. 

4. Обобщение и 
оценка 

 В края на дейността 
подгответе обобщение, за да 
видите дали учениците са 
разбрали за какво  е ставало 
дума.  

 Учениците трябва да 
могат да постигнат 
очакваните резултати  

10 мин. 

 
* A – за синтеза (извършен през първия урок) 
• използвайте везна, която измерва сентиграми или милиграми за 250 мл бехерова чаша,  
масата, съответстваща на 0.020 мола меден сулфат II пентахидрат  прах (ако е 
необходимо използвайте хаванче преди това); запишете масата на веществото. 
• В камина, използвайте същата 10 мл бехерова чаша, за да премерите 5 мл дестилирана 
вода и 8 мл 25 масови % (13 мола/л) амониев разтвор, който ще бъде прибавен към 
бехерова чаша, съдържаща меден сулфат; запишете премерените обеми (до десети от 
мл). 
• Сместа трябва да бъде разбъркана внимателно до пълното разтваряне на медния 
сулфат.  
• Веднага щом получите разтвора (хомогенен и не мътен), бавно прибавете около 80 мл 
96% етилов алкохол (V / V) и забележете образуването на синя утайка на дъното.  
• За по-голямо количество на утайката, покрийте чашата с часовниково стъкло и 
оставете сместа до следващия урок (за напълно получаване на тетраамино (II) сулфат 
монохидрат). 
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B – за отделяне и претегляне на утайката (втори урок) 
• Тъй-като утайката е разположена на дъното на чашата, декантирайте (прецедете) 
супернатантния разтвор, така че да не изгубите част от утайката.  
• Спомнете си това, което правехте в 10 клас за разделяне на смеси чрез смукателна 
филтрация. 
1. Адаптирайте фунията на Бюхнер към такава на Китасато; претеглете филтърната 
хартия (запишете стойността) и я поставете във фунията (намокрете я за по-добра 
адхезия); 
2. Направете вакуум в Китасато фунията и прехвърлете сместа, която остава в чашата 
във фунията, като по този начин филтрирате; 
3. Изплакнете събраната утайка по фунията два пъти с малки количества студен етанол 
и позволете на въздуха да премине през твърдото вещество поне за 10 минути.  
• За да изсушите кристалите по-добре, поставете филтърната хартия с кристалите във 
фурна за около 15 минути. 
• Претеглете филтърната хартия с кристалите; запазете кристалите.  
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Урок по химия: Наситеност 
 

Име на урока: Наситеност 
Предмет: химия 

Тема: наситеност, ненаситен разтвор, наситен разтвор, свръхнаситен разтвор  

Вид на урока: урок за преподаване на нов материал 

Ниво/Клас/Възраст: гимназия 

Продължителност: 50 мин. 

Основна цел: да се запознаят учениците с концепцията за наситеност 

Цели 

 Обучителна цел 

След този урок учениците ще могат да обяснят какво е ненаситен разтвор, наситен 

разтвор, свръхнаситен разтвор. 

 Развитие на умения 

Взаимодействие с другите, план на работа, извършване на опити  

Методи/Видове дейности: 

Дискусия, самостоятелно придобиване на знания, придобиване на знания, опит 

Дидактически материали:  

Алгоритъм за приготвяне на наситен разтвор (Анекс I), Графика за разтворимост на 

различните вещества (Анекс II) 

Изисквания/ресурси/организация: 

Стъклена пръчка за разбъркване, лъжички (приблизително 5g), градуиран цилиндър, вода,  

KNO3 (или друго вещество, което се разтваря във вода) 
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Структура на урока: 

 

Дейност  Дейност на учителя Дейност на ученика Продълж
ителност 

Организационна част  

 Поздрав към класа 
 Проверка за отсъстващи 

ученици 
  

 Поздрав  
 

 5 
мин. 

1. Начало на урока и 
въведение 

 Получаване на 
вниманието на 
учениците 

 Учителят приковава 
вниманието на учениците 
като им представя темата и 
ги пита кои вещества се 
разтварят във вода (захар, 
сол). 

 Учениците взимат 
активно участие в 
дискусиите. 

5 мин. 

1. Същинска част 
 Разделяне на 

учениците на 
групи. 

 
 Опит: подготвяне 

на наситен разтвор  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Дискусия: кои 

фактори влияят на 
разтворимостта 

 

 Учителят разделя учениците 
на групи и обяснява 
концепцията за ненаситен 
разтвор, наситен разтвор, 
свръхнаситен разтвор  

 Учителят раздава на всяка 
група алгоритъм за 
приготвяне на наситен 
разтвор (Aнекс I) заедно с 
всички необходими 
инструменти. На всяка група 
може да се даде различно 
количество вода, за да 
разтворят в нея KNO3. 
Учителят пита груповите 
лидери да кажат колко 
вещество трябва да 
използват за разтвора.  

 Учителят моли всички групи 
да пресметнат пропорциите 
между вода и KNO3, които са 
използвали, за да приготвят 
разтвора и ги пита дали 
могат да помислят какви 
външни фактори влияят на 
тези пропорции.   

 Учениците посочват 
лидер на всяка група. 

 
 
 
 Учениците работят по 

групи, за да направят 
наситен разтвор като 
следват алгоритъм 
(Анекс I). Те си 
записват като 
изчисляват колко 
KNO3 трябва да се 
използва, за да се 
приготви наситен 
разтвор. 

 
 
 Учениците пресмятат 

пропорциите и взимат 
участие в дискусиите. 
Те се запознават с 
таблиците за 
разтворимост на 
различните вещества, 
които учителят им 
дава.  

25 мин. 

2. Завършване на 
урока 

 Обобщителна 
дискусия 

 Учителят пише на дъската 
думите „ненаситен разтвор“, 
„наситен разтвор“,  
„свръхнаситен разтвор“ и 
моли учениците да 
формулират тези три 
концепции.  

 Учениците обобщават 
новите знания и 
синтезират материала 
под формата на 
дефиниции. 

5 мин. 

3. Обобщение и  Учителят моли целия клас да  Учениците споделят 5 мин. 



                                                                                     
                                                               

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните 
виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея 

информация. 
86 

 

оценка 
 Завършване на 

урока 

обобщи урока. техните знания за 
различните разтвори, 
които са приготвили в 
клас.  
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Анекс I – Алгоритъм за подготовка на наситен разтвор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анекс II – Графика на разтворимост 

 

X g вода 

Добави 5g KNO
3
 и смеси 

Ако се разтвори  
KNO

3
  

Водата е 
наситена 

Водата е 
ненаситена 

 

невярно 

вярно 

край 
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