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                                                 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

                                                       ЗИП  математика  -  1. клас 

  

                                          
                                                   32 седмици x 1 час седмично = 32 часа 
 

Ме 

сец 

Сед 

ми 

ца 

№ 

на 

те 

ма 

 

Тема на урока Компетентности 

като очаквани      

резултати от 

обучението 

Контекст 

и дейности 

за урока 

Форми 

на 

оценява- 

не 

Забе-

лежки 

 

IX 1. 1 Определяне 

местоположение 

то на обект в 

пространството. 

Ориентиране в 

пространството. 

Използва 

математически 

представи за 

пространствено 

ориентиране 

Извличане на 

информация от 

илюстрации и реални 

обекти и използането 

им за ориентиране 

Формиращо 

оценяване: 

писмена и 

устна 

проверка 

  

IX 2. 2 Групиране и класи 

фициране на пред- 

метите.Сравняване. 

Определяне на 

позиция на обекти 

Използва математи- 

чески представи за 

групиране на обекти 

по зададени 

параметри 

Използване на 

илюстрации за 

групиране и сравняване 

на обекти и опреде-

ляне на позиция 

Формиращо 

оценяване: 

писмена и 

устна 

проверка 

  

X 3. 3 Числа и цифри 1 и 

2. Поредно броене 

Познава 

количествената 

характеристика на 

числата 1 и 2 и 

означението им с 

цифри.Сравнява ги 

Извличане на 

информация от 

илюстрации. Писане на 

цифри 1 и 2.Сравняване 

на  числа 1 и 2 

Формиращо 

оценяване: 

писмена и 

устна 

проверка 

  

X 4. 4 Число и цифра 3. 

Триъгълник.Съби 

ране и изваждане 

на числата от 1 до 

3. 

Познава количест 

вената характерис 

тика на числото 3 

и означението й с 

цифра.Познава три 

ъгълник.Събира и 

изважда до 3 

Сравняване на числата 

до 3. Събиране и 

изваждане на числата 

до 3 

Формиращо 

оценяване: 

писмена и 

устна 

проверка 

  

X 5. 5 Число и цифра 4. 

Квадрат. Събиране 

и изваждане на 

числата от 1 до 4 

Познава число и 

цифра 4. Познава 

квадрат. 

Сравнява.Събира и 

изважда числата до 4 

Сравняване на числата 

до 4. Събиране и 

изваждане на числата 

до 4 

Формиращо 

оценяване: 

писмена и 

устна 

проверка 

  

X 6. 6 Число и цифра 5. Познава число и циф Сравняване на числата Формиращо   



Събиране и изваж 

дане на числата до 

5. Разместително 

свойство на 

събирането. 

ра 5.Сравнява изуче 

ните числа.Събира и 

изважда числата до 5. 

Използва размести 

телното свойство 

до 5. Събиране и 

изваждане на числата 

до 5 

оценяване: 

писмена и 

устна 

проверка 

XI 7. 7 Сравняване на сбор 

с число. Числото 

0.Събиране и 

изважданес 0. Кръг 

  

Познава число и циф 

ра 0.Сравнява изуче 

ните числа.Събира и 

изважда  с числото 0.  

Познава кръг 

 

Сравняване на числата 

до 5 с 0. Събиране и 

изваждане на числата 

до 5 с 0. Решаване на 

логически задачи 

Формиращо 

оценяване: 

писмена и 

устна 

проверка 

  

XI 8. 8 Самостоятелна 

работа №1 

Умее да работи само 

стоятелно 

Прилагане на знанията 

при самостоятелна 

работа 

Формиращо 

оценяване: 

писмена 

проверка 

  

XI 9. 9 Число и цифра 

6.Сравняване, 

събиране и 

изваждане до 6 

Познава число и циф 

ра 6.Сравнява изуче 

ните числа.Събира и 

изважда  с числото 6.   

 

Сравняване на числата 

до 6. Събиране и 

изваждане на числата 

до 6. Решаване на 

логически задачи 

Формиращо 

оценяване: 

писмена и 

устна 

проверка 

  

XI 10. 10 Число и цифра 7. 

Сравняване, 

събиране и 

изваждане до 7. 

Познава число и циф 

ра 7.Сравнява изуче 

ните числа.Събира и 

изважда  с числото 7.   

 

Сравняване на числата 

до 7. Събиране и 

изваждане на числата 

до 7. Решаване на 

логически задачи 

Формиращо 

оценяване: 

писмена и 

устна 

проверка 

  

XII 11. 11 Число и цифра 8. 

Събиране и 

изваждане до 8 

Познава число и циф 

ра 8.Сравнява изуче 

ните числа.Събира и 

изважда  с числото 8.   

 

Сравняване на числата 

до 8. Събиране и 

изваждане на числата 

до 8. Решаване на 

логически задачи 

Формиращо 

оценяване: 

писмена и 

устна 

проверка 

  

XII 12. 12 Число ицифра 9. 

Събиране и 

изваждане до 9. 

Познава число и циф 

ра 9.Сравнява изуче 

ните числа.Събира и 

изважда  с числото 9.   

 

Сравняване на числата 

до 9. Събиране и 

изваждане на числата 

до 9. Решаване на 

логически задачи 

Формиращо 

оценяване: 

писмена и 

устна 

проверка 

  

XII 13. 13 Килограм. Числото 

10. Събиране и 

изваждане до 10 

Познава число 10. 

Сравнява изучените 

числа.Събира и 

изважда до 10 

Сравняване на числата 

до 10. Събиране и 

изваждане на числата 

до 10. Решаване на 

логически задачи 

Формиращо 

оценяване: 

писмена и 

устна 

проверка 

  

XII 14. 14 Лев. Стотинка. 

Десетица. 

Познава по стойност 

банкноти и монети. 

Сравнява иминувани 

числа. Познава 

десетица 

Разпознаване по стой- 

ност  българските 

монети.Сравнявае на 

именувани числа. Реша 

ване на задачи 

Формиращо 

оценяване: 

писмена и 

устна 

проверка 

 

 

  

I 15. 15 Самостоятелна Умее да работи само Прилагане на знанията Формиращо   



работа №2 стоятелно при самостоятелна 

работа 

оценяване: 

писмена 

проверка 

I 16. 16 Числата от 11 до 

20.Сравняване. 

Отсечка.Точка. 

Познава, чете , пише 

числата до 20. Брои 

до 20 в прав и обра- 

тен ред.Сравнява 

числата до20.Познава 

отсечка и точка 

Определяне мястото на 

числата до 20 в число- 

вата редица.Четене и 

записване.Броене в 

прав и обратен ред. Чер 

тане на отсечка 

Формиращо 

оценяване: 

писмена и 

устна 

проверка 

  

I 17. 17 Сантиметър. 

Дължина на 

отсечка.Измерва 

не. Чертане 

Познава мерната еди 

ница за дължина сан 

тиметър.Измерва и че 

ртае отсечки. Изпол- 

зва чертожна линийка 

Четене и съкратено 

записване на мерната 

единица сантиметър. 

Сравняване на именува 

ни числа / в см / 

Формиращо 

оценяване: 

писмена и 

устна 

проверка 

  

I 18. 18 Събиране и 

изваждане   

 без преминаване 

на десетицата. 

Събираемо. Сбор 

Събира и изважда с 

числата до 20 без 

преминаване.Опреде-

ля състав на число 

като сбор от десетици 

и единици.Познава 

събираемо и сбор 

Събиране и изваждане 

на числата до 20 без 

преминаване.Устно 

съставяне на задачи по 

картинки. Решаване на 

логически задачи 

Формиращо 

оценяване: 

писмена и 

устна 

проверка 

  

II 19. 19 Събиране и изваж- 

дане на двуцифре- 

но число с едноциф 

рено без премина- 

ване.Правоъгълник

. Връх. Страна. 

Изваждане на 

двуцифрено число 

от дуцифрено без 

преминаване 

Събира и изважда с 

числата до 20 без 

преминаване.Опреде-

ля състав на число 

като сбор от десетици 

и единици.Познава 

правоъгълник. Посоч 

ва връх и страна. 

Събиране и изваждане 

на числата до 20 без 

преминаване.Решаване 

на задачи с вертикален 

запис. Устно съставяне 

на задачи по картинки. 

Решаване на 

логически задачи 

Формиращо 

оценяване: 

писмена и 

устна 

проверка 

  

II 20. 20 Събиране със сбор 

20. Иваждане от 

20.Елементи на 

текстова задача 

Събира числа със 

сбор 20. Изважда от 

20. Познава елементи 

те на текстова задача 

Решаване на задачи със 

сбор 20 и с изваждане 

от 20.Решаване на 

тектови задачи. 

Формиращо 

оценяване: 

писмена и 

устна 

проверка 

  

II 21. 21 Самостоятелна 

работа №3 

Умее да работи само 

стоятелно 

Прилагане на знанията 

при самостоятелна 

работа 

Формиращо 

оценяване: 

писмена 

проверка 

  

III 22. 22 Събиране и изваж- 

дане на едноциф- 

рени числа до 11 с 

преминаване 

Събира и изважда 

числата до 11 с преми 

наване.Познава умаля 

емо,умалител, 

разлика 

Решаване на задачи от 

събиране и изваждане 

до 11 с преминаване. Ре 

шаване на текстови и 

логически задачи 

Формиращо 

оценяване: 

писмена и 

устна 

проверка 

  

III 23. 23 Събиране и изваж- 

дане на едноциф- 

рени числа до 12 с 

преминаване 

Събира и изважда 

числата до 12 с преми 

наване.Намира сбор 

на повече от две 

Решаване на задачи от 

събиране и изваждане 

до 12 с преминаване. Ре 

шаване на текстови и 

Формиращо 

оценяване: 

писмена и 

устна 

  



числа логически задачи проверка 

III 24. 24 Събиране и изваж- 

дане на едноциф- 

рени числа до 13 с 

преминаване 

Събира и изважда 

числата до 13 с преми 

наване.Решава задачи 

с вертикален запис и 

по картинка. 

Решаване на задачи от 

събиране и изваждане 

до 13 с преминаване. Ре 

шаване на текстови и 

логически задачи 

Формиращо 

оценяване: 

писмена и 

устна 

проверка 

  

III 25. 25 Събиране и изваж- 

дане на едноциф- 

рени числа до 14 с 

преминаване.Час 

Събира и изважда до 

14 с преминаване.По 

знава мерната едини 

ца за време-час.Опре 

деля час по часовник 

Решаване на задачи от 

събиране и изваждане 

до 14 с преминаване. Ре 

шаване на текстови и 

логически задачи 

Формиращо 

оценяване: 

писмена и 

устна 

проверка 

  

IV 26. 26 Събиране и изваж- 

дане на едноциф- 

рени числа до 15 и 

16 с преминаване 

Събира и изважда до 

15 и  16 с преминава 

не.Попълва таблици. 

Решава изрази и текс 

тови задачи 

Решаване на задачи от 

събиране и изваждане 

до 15 и 16  с преминава 

не. Решаване на тексто 

 ви и логически задачи 

Формиращо 

оценяване: 

писмена и 

устна 

проверка 

  

IV 27. 27 Събиране и изваж- 

дане на едноциф- 

рени числа до 17 и 

18 с преминаване 

Събира и изважда до 

17 и  18 с преминава 

не.Решава изрази, тек 

стови задачи и задачи 

с именувани числа 

Решаване на задачи от 

събиране и изваждане 

до 17 и 18  с преминава 

не. Решаване на тексто 

 ви и логически задачи 

Формиращо 

оценяване: 

писмена и 

устна 

проверка 

  

IV 28. 28 Самостоятелна 

работа №4 

Умее да работи само 

стоятелно 

Прилагане на знанията 

при самостоятелна 

работа 

Формиращо 

оценяване: 

писмена 

проверка 

  

IV 29. 29 Числата 20, 30, 

40 ... 100. Четене, 

писане, броене, 

сравняване 

Познава числата 

10,20, 30, 40,....100. 

Чете и записва кръг- 

лите десетици до 100. 

Сравнява числата 

Броене в прав и 

обратен ред по 

десетици. Записване на 

числата 

под диктовка. Решава 

за 

дачи за сравняване 

Формиращо 

оценяване: 

писмена  и 

устна 

проверка 

  

V 30. 30 Събиране и 

изваждане на 

кръгли десетици 

Събира и изважда 

кръгли десетици.Със 

тавя текстови задачи 

от събиране и 

изваждане 

Решаване на изрази от 

събиране и изваждане. 

Решаване на задачи за 

състав на число.Решава 

не на текстови задачи 

Формиращо 

оценяване: 

писмена  и 

устна 

проверка 

  

V 31. 31 Допълнителни 

задачи. Логически 

задачи 

Събира и изважда изу 

чените числа до 100. 

Съставя  и решава 

задачи с числата до 

100 

Решаване на изрази от 

събиране и изваждане. 

Решаване на текстови 

задачи. Решаване на 

задачи с именувани чис 

ла и логически задачи 

Формиращо 

оценяване: 

писмена  и 

устна 

проверка 

  

V 32. 32 Самостоятелна 

работа №5 

Умее да работи само 

стоятелно 

Прилагане на знанията 

при самостоятелна 

работа 

Формиращо 

оценяване: 

писмена 

проверка 

  

         



         

         

         

 


