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По цвят и по големина. По колко са?   
 

ЯДРО, ЦЕЛИ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Образователно ядро: Количествени отношения.  

Цел: Формиране на количествени представи.  

Очаквани резултати 

• Разпознава сензорни еталони за цвят. 

• Групира обекти по цвят. 

• Брои до три. 

• Назовава количества с числата до три. 

 

ИНТЕРАКТИВЕН МОДУЛ 

По основната илюстрация учителят и децата броят до три. Откриват обекти, които са по 

един и ги назовават (щъркела), обекти, които са два (калинките) и обекти, които са три 

(пеперудите).  

 

 

Следващ акцент е групирането по цвят или по вид.  

 

  

Ако се групират по цвят се получават три групи. Във всяка група обектите са с един и 

същ размер и с един и същ цвят. Същите обекти могат да се групират и по вид. 

Затвърждават се знанията за сравняване – пеперудите са точно толкова, колкото и 

цветята. По аналогичен начин се проверява и че калинките са толкова, колкото и 



пеперудките. За по-добро онагледяване на процеса се използват инструмента Молив за 

свързване на двойките и ограждане на групите.  

  

  

В последната задача се затвърждават уменията за сравняване по височина с използване 

на изразите „по-висок“, „по-нисък“. Задачата е по-високия щъркел да се постави в 

гнездото на по-високото дърво и по-ниския щъркел – в гнездото на по-ниското дърво.  

  

 

Височина на предметите. Сравняване по височина   
 

ЯДРО, ЦЕЛИ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Образователно ядро: Измерване.  

Цел: Формиране на умения за сравняване по височина.  

Очаквани резултати 

• Практически обследва  височината на предметите. 

• Сравнява два предмета по височина. 

• Определя равни по височина предмети. 

 

ИНТЕРАКТИВЕН МОДУЛ 

Темата се реализира чрез игри и обследване на реални предмети. Към ситуацията е 

подготвен интерактивен материал за изясняване на понятията по-нисък, по-висок и 

равни по височина.  



Ани живее в по-високия блок и децата трябва да открият кой е той. Блоковете са 

подвижни и са направени като кули от кубчета. Чрез наслагване може да се провери кой 

„блок“ е по-нисък и кой по-висок. С помощта на учителя се открива, че по-високия блок 

е синия и това е блокът на Ани.  

  

Ели живее в по-ниския блок. Отново чрез беседа и сравняване се открива по-ниският 

блок. Това е червеният блок. Учителят активно използва в речника си понятията за 

сравнения – по-висок, по-нисък. 

  

Последната задача поставя вниманието върху равни по височина предмети. Ели и Ники 

живеят в равни по височина блокове. След като открият кои са равните по височина 

децата трябва да изберат кое дете, в кой блок живее. Типичният избор – момиченцето в 

червения блок, а момченцето – в синия. Затвърдяват се и сензорните възприятия за 

цветове.  

  

 

По колко са?   
 

ЯДРО, ЦЕЛИ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Образователно ядро: Количествени отношения.  

Цел: Формиране на количествени представи.  

Очаквани резултати 

• Сравнява две предметни групи. 

• Брои до 3. 

• Назовава количества с числата до 3. 



• Сравнява две предметни групи и ги назовава с „толкова–колкото“. 

 

ИНТЕРАКТИВЕН МОДУЛ 

По основната илюстрация учителят и децата броят от едно до три. Момчето е едно, 

момичетата са две, а охлювчетата са три.  

 

В следващата задача трябва да се сравнят по брой обектите в групата на цветята и в 

групата на охлювчетата. Първо трябва да се оформят групите – чрез ограждане с 

инструмент Молив или Маркер. След това учителят последователно свързва охлювче с 

цвете, като различните охлювчета свързва с различни цветя. Формулира извода, че 

охлювчетата са толкова, колкото са цветята.  

  

Задачата е да се преброят цветята и да се преброят охлювчетата. Очертават се групите, а 

броят на обектите във всяка група се означава с толкова на брой точки.  

  

Последната страница от образователния софтуерен модул включва подвижни елементи, 

с помощта на които учителят може да състави разнообразни задачи за преброяване или 

за сравняване на предметни групи.  

 



 

 

Мога да броя   
 

ЯДРО, ЦЕЛИ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Образователно ядро: Количествени отношения.  

Цел: Формиране на количествени представи.  

Очаквани резултати 

• Има представа за настоящия сезон 

• Групира обекти по цвят. 

• Брои до три. 

• Назовава количества с числата до три. 

 

ИНТЕРАКТИВЕН МОДУЛ 

По първата илюстрация учителят насочва вниманието на децата към празника Великден 

и обичаите, свързани с боядисването на яйца. Обръща се внимание на сезона и типичните 

елементи, по които разпознаваме есента – зеленината, цъфналите цветя.  

 

Преминава се към работа за затвърдяване на уменията на децата да сравняват и броят. В 

първата задача дадените яйца трябва да се групират по цвят и да се сравнят с използване 

на израза „толкова, колкото“. Учителят с помощта на децата подрежда яйцата в 

кошниците. С помощта на инструмента Молив последователно свързва жълто яйце от 

едната кошница с червено от другата, без да повтаря. Могат да се използват различни 

цветове на молива за по-добра нагледност. Формулира се извода, че червените яйца по 

толкова, колкото са жълтите яйца.  

Може да се дискутира върху цвета на яйцата. По Великден хората оцветяват яйцата, като 

някои са в един цвят, а други са шарени. Нашите яйца са шарени, но имат един основен 

цвят и шарка в друг цвят. Едните са червени с жълта шарка, а другите – жълти, с червена 

шарка. Обогатява се речника на децата.  



  

В следващите две задачи акцентът е на броене до три. Отново трябва да се групират 

яйцата по цвят – яйцата са шарени (основен цвят и шарка). Учителят с помощта на децата 

подрежда яйцата по кошниците. Преброяват ги заедно. За всяко яйце, учителят поставя 

по една точка. Така броят на яйцата се означава с толкова на брой точки над съответната 

кошница.  

  

  

 

 

Мога да броя   
 

ЯДРО, ЦЕЛИ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Образователно ядро: Количествени отношения.  

Цел: Формиране на количествени представи.  

Очаквани резултати 

• Сравнява два обекта по големина, като използва „по-голям, по-малък“. 

• Групира обекти по големина. 

• Брои до 3. 

 

ИНТЕРАКТИВЕН МОДУЛ 

По първата илюстрация – илюстрацията от картона на децата – учителят насочва 

вниманието на децата към отделни обекти, така че да отброят постепенно от 1 до 3. 

Например, колко деца се возят в синята кола? (за по-добра нагледност е поставен бутон 



за визуализация на цял екран на колата) В колата се вози едно дете. Колко деца се возят 

в автобуса? В автобуса се возят две деца. Колко пътници е имало в автобуса? (В автобуса 

е имало трима пътници – двете деца и майката). Така постепенно се брои от едно до три. 

Паралелно се припомнят названия на транспортни средства.  

  

Следващ акцент в ситуацията е затвърждаването на понятията „голямо“, „малко“, като 

се съчетават с уменията за броене до три. По илюстрацията учителят задава въпроси 

като: Колко са големите вагони на влака? Колко са малките вагони? Колко са всичките 

вагони на влака?  

  

Следват две задачи, в които децата заедно с учителя трябва да групират предметите в две 

групи според големината им – големите предмети да бъдат подредени в голямата кутия, 

а малките – в малката кутия.  

   

   

С последната задача отново се акцентира на броенето до три. Кои са по едно? (автобуса, 

колелото, самолета) Кои са много? (много са колите) Колко са колите? (колите са три).  



 

 


