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 Повишаването на активността на 
учениците при обучението се определя 
като основна педагогическа дейност.  

 Стремежът е да се намерят начини за 
внасяне на външна мотивация там, където 
липсва вътрешна.  

 С навлизането на информационните 
технологии в училише, възможностите за 
постигане на оптимални условия за това са 
много по-големи. 
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1. НЯКОЙ РЕАЛИЗИРАНИ ИДЕИ В 5 КЛАС КАТО ОПИТ 

ЗА ЗАМЯНА НА «СКУЧНИТЕ» ДЕЙНОСТИ ЧЕРТАНЕ И 

ПРЕСМЯТАНЕ ...... С ИГРА 

  • Задача за домашна работа: Нарисувайте картина  с 

програма Paint като включите само  кръг и окръжност. 

 
• Учениците оформиха тематични табла от «произведения» си. 
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• Екстремални задачи  с лице и обиколка на правоъгълник   

(ЗИП – математика, 5 клас) 

 

„Загадка от царството на умните“ : Доволен от работа на един 

селянин царят му казал да си огради правоъгълна нива с обиколка 

200 м за награда. Селянинът успял да огради възможно най-много 

декари.   Как е постъпил?  

 

Зад.1. Построй правоъгълниците  

с лице 24 кв. ед. Кой от тях има  

най-малка обиколка? 

 

Зад.2. Построй правоъгълниците  

с обиколка 20 ед. Кой от тях има  

най-голямо  лице? 

 

Заб. Работете в естествени числа. 

 

           

4 

P = 20 ед. 

p = 10 ед. 1 + 9 2 + 8 3 + 7 4 + 6 5 + 5 

S = ?кв.ед. 9 16 21 24 25 



       Чрез включването на средата GeoGebra учениците 
решиха задачата практически и това повиши 
интереса и промени нагласата им за решаването на 
геометрични задачи. 
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Наско: ”Селянинът сигурно е 

заградил квадрат или 

правоъгълник с близки страни, 

защото така се получава голямо 

лице. Аз го разбрах като чертах 

с програмата правоъгълници с 

различни страни, а той не знам 

как го е направил. Много бързо е 

смятал.” 

Ева:  Според мен селянинът е оградил 

правоъгълна земя със страни 50х50 м , 

защото при тези размери земята  ще 

има най-голяма площ, а обиколката 

ще остане същата. Пробвах като 

движех червената точка и с дробите 

се получава същото. 



Динамичният софтуер дава възможност за ОБУЧЕНИЕ чрез 

действие - чертаят, пресмятат, експериментират, записват 

решенията,изследват и коригират грешките. Средата позволява 

и самопроверка чрез някой бутони (за пресмятане на обиколка P 

и лице S), които учителят може да покаже или скрие. 
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• Задачи за домашна:  

Зад. 1 / стр.101 

Зад. 4 /стр.101 

Зад. Пресметнете лицата на начертаните фигури, като 

страната на едно квадратче от мрежата е 1см. 

 

Върнете решенията на адрес: veselina_viva@abv.bg 
Предайте и на други ваши съученици, моля ! 

1) Решение на Весела от 5в 

Научи формулите за лица! 

2) Решение на Ева от 5б  

 Не си работила с мрежата в 

последната фигура. 
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3) ЛЪЧЕЗАР ЛУЛЧЕВ  5А. КЛАС 
 
Правоъгълник 

1) S=a.b     a=8см   b=4см  S=8.4=32кв.см 

Квадрат 

2) S=a.a    a=6см   S=6.6   S=36кв.см 

Триъгълник 

3) S=(a.ha):2      a=15см    ha=5см  S=(15.5):2  S=75:2=37,5кв.см 

Успоредник 

4) S=a.ha    a=8см    ha=3см   S=8.3=24кв.см 

Трапец 

5) S=(a+b).h:2     a=12см    b=5см   h=4см 

S=(12+5).4:2 

S=(17.4):2=68:2=34кв.см 

6) Sтр =(a.b):2    a=7см   b=4см   S=(7.4):2=28:2=14кв.см 

Sусп. =a.ha   a=7см   ha=2см     S=7.2=14кв.см 

Sтрапец =(a+b).h:2   a=10см    b=7см     h=3см      S=(10+7).3:2 

S=(17.3):2=51:2=25,5кв.см 

S=Sтр+Sусп+Sтрапеца=14кв.см+14кв.см+25,5кв.см=53,5кв.см 

 

БРАВО!  

Пропуснал си решението за фигура 7. Опитай с GeoGebra. 
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Имайки предвид възрастовите особености на 

петокласниците поставих задача за подреждане и 

съставяне на „Математически пъзел“.  

ЧЕТВЪРТА УЧИЛИЩНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КВАЛИФИКАЦИЯТА 

25. 06. 2012 г, СОУ »СВ. С. ВРАЧАНСКИ» 
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 За домашна работа учениците обикновено «рисуват» 

животни на милиметрова хартия по зададени 

координати.  

 

2. В 6 КЛАС УЧЕНИЦИТЕ ТРЯБВА ДА ПРИДОБИЯТ ЗНАНИЯ ЗА 

КООРДИНАТНАТА РАВНИНА И УМЕНИЯ ЗА ЧЕРТАНЕ НА ФИГУРИ В НЕЯ 

ЧЕТВЪРТА УЧИЛИЩНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КВАЛИФИКАЦИЯТА 

25. 06. 2012 г, СОУ »СВ. С. ВРАЧАНСКИ» 
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 Средата GeoGebra осигурява на учениците възможност 

да експериментират с промяна на координатите и 

преминаване от една фигура в друга. 

 

ЧЕТВЪРТА УЧИЛИЩНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КВАЛИФИКАЦИЯТА 

25. 06. 2012 г, СОУ »СВ. С. ВРАЧАНСКИ» 
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 Занятие в час по СИП математика на тема 

„Координатната равнина разказва“  

ЧЕТВЪРТА УЧИЛИЩНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КВАЛИФИКАЦИЯТА 

25. 06. 2012 г, СОУ »СВ. С. ВРАЧАНСКИ» 
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В геометрията доброто онагледяване е изключително 

важно, за разбиране на връзката между равнинната 

фигура (развивка) и пространственото тяло.  

 

Чрез предмети от ежедневието ние демонстрираме 

разгъването, но програма „ЕLICA” и подпрограмите й 

спомагат за  по-добрата визуализация на прехода от 

двумерно в тримерно пространство и обратно : 

 

•  Origami Nets 

•  Scissors  и  Stuffed Toys 

 

 

 

ЧЕТВЪРТА УЧИЛИЩНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КВАЛИФИКАЦИЯТА 

25. 06. 2012 г, СОУ »СВ. С. ВРАЧАНСКИ» 
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ORIGAMI NETS 
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SCISSORS  И  STUFFED TOYS 
 

 

ЧЕТВЪРТА УЧИЛИЩНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КВАЛИФИКАЦИЯТА 

25. 06. 2012 г, СОУ »СВ. С. ВРАЧАНСКИ» 
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По-любознателните ученици продължиха работата в 

къщи и откриваха развивки на „деформиран куб“, 

топка за ръгби и други тела 

ЧЕТВЪРТА УЧИЛИЩНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КВАЛИФИКАЦИЯТА 

25. 06. 2012 г, СОУ »СВ. С. ВРАЧАНСКИ» 
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 Получаването на ротационните тела може да се 

демонстрира по различни начини – с подръчни 

средства и чрез  подпрограмата Bottle Design на 

Elica. 
 

ЧЕТВЪРТА УЧИЛИЩНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КВАЛИФИКАЦИЯТА 

25. 06. 2012 г, СОУ »СВ. С. ВРАЧАНСКИ» 
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 Проследявайки процеса, учениците изработват сами  

развивки и модели на ръбести и валчести тела.  

ЧЕТВЪРТА УЧИЛИЩНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КВАЛИФИКАЦИЯТА 

25. 06. 2012 г, СОУ »СВ. С. ВРАЧАНСКИ» 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 
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