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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Кратко представяне на системата Jump Math в България 

 

 

Математиката е за всички! 
 
Jump Math е иновативна система за преподаване на математика (0-7 клас) с пълен набор материали за 
учители и ученици, която се внедрява в България. Системата не променя програмата и класно-урочната 
структура на обучение. Променя отношението между учителя и децата, на децата помежду им и създава 
ентусиазъм за учене у всички деца. Резултатът от тази промяна е феноменален! 
 

 Създадена от канадския математик и писател Джон Майтън преди 15 години. 

 Доказани резултати: повече от 300 000 деца по света се обучават успешно. 

 Внедряване в България: 2 пилотни класа през 2010/11 уч.г.; 30 пилотни класа през 2011/12 уч.г. 

 План за 2012 г.: Обучение на 200-300 нови начални учители, за да започнат от септември. 

 Цел: Повсеместно внедряване в основното училище и преход към гимназиалния курс. 

 Стратегия: Изграждане на интегрирана програма за образование по всички предмети, синтезирайки 
успехите на Jump Math, ПГО на акад. Сендов, Сугестопедията на д-р Лозанов, Монтесори и Валдорф. 
 

 
Следните резултати от Jump Math се постигат за всички (!) деца и са потвърдени в България: 
 
 
1. Всички деца учат с желание и ентусиазъм. Математиката е любим предмет, от който изпитват радост. 

2. Развиват компетенции за мислене, разсъждение и решаване на проблеми.  

3. Придобиват увереност в собствените си сили, концентрация и кооперативност. 

4. Овладяват учебния материал с разбиране на мн. добро и отлично ниво. 

5. Повишават успеха си по всички други предмети и имат позитивни нагласи за учене. 

6. Деца със СОП се включват активно в учебния процес и развиват умения и нагласи за участие. 

7. Рефлектират върху собственото си развитие и осъзнават възможността да управляват бъдещето си. 

8. Придобиват нагласи и умения за изследователски подход и активно участие в живота. 

9. Уверенo изказват и защитават собствени идеи и хипотези пред всички. 
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10. Мислят аналитично, творчески и критично. Подхождат конструктивно към гледните точки на другите. 

11. Научават се да изследват различни възможности за решения и да избират най-подходящите. 

12. Придобиват оперативна представа за скалата на математическите модели и взаимовръзки и могат да 

предвиждат порядъка/приближението на очакваните резултати. 

13. Не се страхуват от грешките си и могат да се учат от тях. 

14. Придобиват и използват групова интелигентност. 

15. Развиват по-висока степен на нагласи и умения за взаимопомощ, доверие и ненасилие в отношенията 

помежду си. 

16. В класа се установява атмосфера на уважение. Значително намаляват проблемите с дисциплината. 

17. Учителите повишават професионалната си квалификация, увереност и удовлетвореност. Възприемат се 

като професионалисти и творци с мисия, която има голяма обществена стойност. 

18. Родителите виждат радостни, уверени и по-любопитни деца, които търсят взаимодействие. Учат с 

разбиране и желание. Могат да се самоорганизират. Имат желание за изява. 

 
Типично повишаване на успеха след една година обучение по Jump Math: 

 
 

                   
 
 
Системата Jump Math се състои от следните елементи, които трябва задължително да бъдат прилагани 
изцяло и интегрирано (очакваните резултати не се получават при опити за смесване на системи): 
 

 Педагогика (Нагласи и разбирания + Педагогически принципи + Техники на преподаване) + 

 Материали (Учебен план + Работни тетрадки и материали за децата + Инструкции за учителя) + 

 Квалификация (Специално обучение + Мрежа за развитие и подкрепа + Индивидуални консултации) 
 
Нагласи и разбирания на Jump Math: 
 
1. Всички (!) деца могат да придобият високо ниво на математическа компетентност. 
2. Математиката е най-лесният и радостен предмет за учене. Всички успяват. 
3. Човешкият мозък е много по-пластичен от досегашните ни представи. Децата могат много повече. 
4. Мисловните и емоционални интелигентности зависят много повече от средата и взаимодействието, 
отколкото от генетични фактори. Ние можем да изградим среда и система за феноменална промяна. 
5. Увереността и ентусиазмът са абсолютно необходими условия за качествено учене. 
6. Робуването на разпределението и използването на оценки вреди на качествения учебен процес. 
 
Педагогическите принципи на Jump Math се прилагат задължително към всички деца: 
 
1. Учителят е отговорен за разбирането на детето. Всяко обяснение може да се опрости. 
2. Не се допускат пропуски в овладяването на материала. Не се следва разпределение. 
3. Непрекъснато се дава положителна обратна връзка на момента с откровено насърчаване. 
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4. Изгражда се безопасна учебна среда с високо доверие и учене от грешките. Няма състезателност. 
5. Разбирането на всички деца се проверява ежедневно. Няма оценки. Няма домашна работа. 
6. Преподава се на много по-малки стъпки от обикновено. Цели се учене с разбиране и дълбочина. 
7. Нивото и трудността се повишават непрекъснато. Предизвикателствата са постоянни, но постижими за 
изграждане на увереност. „Бонус” задачи засилват интереса на „бързите деца”. 
8. Децата непрекъснато работят в групи и обсъждат хипотези помежду си. 
9. Класът се движи заедно. Всички участват в дискусиите. По-трудните задачи са на същата тема. 
 
 

За информация относно представяния и предстоящи обучения по страната,  
пишете на info@progresivno.org и следете информацията на www.progresivno.org - Jump Math в България. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Учебни материали 
 
 

Учебните материали са изключително подробни и внимателно структурирани, за да 
подкрепят учителя и учениците в учебния процес. 

 
Учебните тетрадки за учениците съдържат:  

 страници със задачи, които да се решават с 

насоки от учителя; 

 самостоятелна работа с различни дейности и 
допълнителни задачи от учителското 
ръководство; 

 конкретна работа с предмети или рисунки; 
 работни материали за изрязване, сгъване и т.н.; 
 работа със символи и операции за научаване на 

красотата на символите, символната манипулация и 
моделите в математиката. 

 
 
 

Подробните ръководства за учителите 

съдържат: 

 методически указания за прилагане на 
систематаJUMP в различни ситуации; 

 много подробни обяснения на всяка тема (по 2-3 
страници обяснения към учителя за всяка страница от 

ученическите работни тетрадки); 

 допълнителни бонус задачи и идеи за учителя; 

 ясна информация за целите на всеки урок, 
предварително необходими знания и използвани 

термини. 
 
 
 

Учебните тетрадки имат и следните характеристики: 

 в структурата им е интегриран преговор на учебния материал поне за две години назад; 

 в рамките на един урок се въвежда едно, максимум две понятия;  

 дават ясно обяснение и структурирано наставление за учениците; 

 не претоварват учениците с информация, картинки и т.н.; 

 осигуряват достатъчно повторение и практически упражнения; 

 съдържат обяснения за основните математически умения, необходими за усвояване на материала. 

 

В общия случай стриктното следване на ръководствата за учителите гарантира много добро 

ниво на преподаване и постигане на очакваните резултати. 
 
Учебните тетрадки за ПГ, 1-4 клас са изцяло преведени и адаптирани съгласно държавните 
образователни изисквания (ДОИ). Те са внесени в съответната комисия на МОМН за официално 
одобрение като учебни помагала.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Входни и изходни нива на пилотните класове 2011/2012 уч. година 

Входните и изходните нива са засичани по стандартни тестове от традиционната система, 

прилагани към всички класове. Тези тестове са твърде ограничени и не отчитат важни фактори 

като: понятиен апарат, мотивация и увереност, дълбочина на разбирането и т.н. Стандартните 

тестове са основани на абсолютен критерии и фокусират върху технически умения за 

пресмятане за ограничено време. Повечето деца биха показали по-добри резултати, ако имат 

достатъчно време за спокойна работа и задачи с повишаваща се трудност. 

 

1 клас – 42 деца – 2 учители 

      

 

2 клас – 158 деца – 7 учители 
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3 клас – 135 деца – 6 учители 

      

 

4 клас – 169 деца – 8 учители 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Jump Math в България 

Проект на Института за прогресивно образование 

Aнализна пилотното внедряване 
запървия срок на учебната 2011/ 2012 година - обобщение на мненията на учителите 

Можем да направим следните изводи и наблюдения за пилотното внедряване на Jump Math 

през първия срок на 2011/2012 учебна година: 

 Jump Math разчупва всички стари модели на учене в българското училище; 

 Jump Math преобръща модела на взаимоотношенията в клас: ученици-ученик; 
партньори; група- групи; учител-ученици. 

Jump Mathпокрива учебния материал, който се преподава в българското начално училище, но 
дава много повече знания на децата в сфери, които не са включени в настоящите ни 
образователните стандарти и нагласи, например:  

 Математика наум; 

 Развиване на пространствените представи на учениците; 

 Смятане с приближение и предполагане на отговор на зададен проблем / задача; 

 Създаване,  доказване и проследяване на логическите връзки в знанието по 
математика; 

 Учениците сами извървяват пътя до фактите в математиката на малки и последователно 
обусловени стъпки ( това предполага да няма пропуски в знанията им); 

 Учениците анализират явленията и зависимостите в математиката, за да стигнат сами 
до правилата и теоремите; 

 Висока емоционална удовлетвореност, радост и мкотивираност у децата в работата по 
математика; 

 Нестандартни начини за учене на мерни единици, начини за измерване; 

 Осигурява преживяване и разбиране на смисъла на числата, техните отношения и 
правила на взаимоотношения в математиката и в реалния живот. Учениците достигат 
до наличието на причинно- следствена връзка и наличието на резултат от дадена 
промяна; 

 Въвежда се мащаб, пропорция, данни – проучване, анализ, обработка, резултати, 
очаквания, възможности и вероятности при работата с данни. 

Jump Mathможе да бъде въведена успешно във всичкибългарски училища! 

Jump Math сесправя се с един от най-големите проблеми на образователната ни система – 
именно анагажираността и ентусиазма за учене и посещаване на училище. Задължително 
условие, обаче, е увеличаването на броя часове за учене на математика – 4 / 5 учебни часа на 
седмица в задължителната програма на съответния клас. 

Jump Mathможе да бъде успешно прилагана за обучение на деца със специфични потребности 
в помощ на учителите им. Намира приложение в програмите за извънкласни дейности, където 
може да се разгърне под формата на нестандартни уроци в различни направления на 
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математиката. Jump Math прави математиката част от живота на децата, защото освен 
методика за преподаване на учебен материал, е философия и начин на общуване.Стимулира 
мисленето, помненнето, осъзнаването на знанието. Стратегиите за учене на jump math 
преминават лесно и в други уроци за деня. Децата са привлечени от Jump Math, защото тази 
методика им осигурява персоналното отношение, което ги прави по-самоуверени, 
предприемчиви и досетливи . 

Учителите, които преподават по тази методика и с материалите по Jump Math, намират, че 
качествтото на учене се подобрява (виж хистограмите на входните и текущи резултати); 
мотивацията сред учениците чувствително нараства; повишава се положителната оценка за 
методиката у децата, колегите и родителите. Всички учители отчитат, че Jump Math променя 
съотношението между знаещи – по-малко знаещи и стимулира по-бавните ученици, за да се 
постигне баланс в клас. Деца, които са страдали от страх от математиката, липса на 
самоувереност или комплекс на незнаещи преди, сега се изявявзт като енергични, мислещи и 
желаещи да се изявят сред другите в клас. Разделът за дробите промени ситуацията в 
класовете и даде отлични резултати. 

Обществеността проявява все по-голям интерес към Jump Math и недоверието сред 
консервативните родители, директори, учители намалява.  

Хистограми на входни и текущи (декември 2011- януари 2012) тестове по класове: 

Входно ниво: Текущи резултати: 

 
1 клас (42 ученика) 

 
 

 
1 клас  

 
 

2 клас (190 ученика) 2 клас  
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3 клас (154 ученика) 

 

3 клас  

 
 
4 клас (170 ученика) 

 
4 клас  
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По време на учебния процес не се пишат оценки на децата! Оценяването се извършва само за 

измерване на прогреса по стандартни начини съгласно изискванията на МОМН и не се показва 

на децата. След скритото оценяване, всяко дете има възможност да поправи грешките си и да 

попълни знанията си, за да постигне успех както всички други деца в класа. 

Важно е да отбележим, че значителното повишаване на оценките е следствие, а не самоцел 

на Jump Math. Високо ниво на способност се постига чрез: основополагащата увереност, че 

всяко дете може, промяната на отношенията между учителя и ученика, и отношенията на 

учениците един към друг, качеството на учебния материал (вкл. за учителите!), педагогическия 

подход на постоянна преценка и стъпково повдигане на нивото, безопасната и ентусиазираща 

среда за учене, постепенното изграждане на увереност в собствените способности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Структура на познавателния процес 

Анализ на математически концепции в материала за 

 подготвителна група и първи клас на Jump Math 

от Деян Колев – математик, юни 2012 г. 

 

I. Въведение – познанието като неизбежен път пред човека, но не и самоцел. 

Образованието в подкрепа на търсещия човек. Основна черта на търсещия човек е 

желанието му да получи отговори. Това се постига посредством задаването на въпроси. 

Колкото по на място и адекватно е зададен въпроса, толкова повече бихме могли да се 

надяваме, че ще получим и истинен отговор. Човек познава 10 въпроса: кой, какво, 

какъв, кога, къде, как, защо, колко, дали и нали. Всяко едно човешко питане би могло 

да се сведе до горните 10 въпроса.  

 

II. Основи на математическото познание и някои разграничения. От всички 10 въпроса в 

основата на математиката стои въпросът „колко?”. Той е носителят на представата за 

брой. Неминуемо въпросите започват да се допират, но е добре да сме наясно откъде 

сме тръгнали, за да знаем накъде отиваме. Никое друго човешко познание не поставя 

толкова ясно и изолирано един единствен въпрос в основата си. Това, че въпросът е 

един, не означава, че не е съществен. Той води след себе си важни последици. 

Броенето и произтичащите от него представи подпомагат способността на човек на 

проследява, наблюдава, съзерцава, ако щете, да открива връзки и логически(разумни и 

смислени) зависимости. Като такова е една от предпоставките за упражнение и 

развитие на мисловния процес. От друга страна приложната математиката със 

стремежа си да измери една или друга същност, т.е. съпоставянето на числова стойност 

към физически обект, е изключително подходяща за обяснение на материалната част от 

света. Ето една примерна възможна подредба на въпросите, които си поставят другите 

течения в познанието. Религия, философия, психология, етика: кой съм аз и защо съм 

тук? Дали трябва да следвам едно или друго влечение? Медицина, биология, химия: 

какво представлява моето тяло и заобикалящата ме среда? Астрономия, география, 

история, физика: къде се намирам, откога съм тук, как функционира материята около 

мен? Изкуство:  какви изразни средства бих могъл да използвам, за да се позная? 

Въпросът „нали?” е съединителният и създава връзките между отделните течения, 

зачитайки и търсейки мнението и съгласието на хората около мен.  

 

III. Въведение в математиката, както го е видял Джон Майтън ( книжка 1.1. ) 

 

Number Sense - изгражда усет за абстрактната същност на числата 

 

36



© 2012 Институт за прогресивно образование 

 
 

1. Запознаване децата с представата за брой – отговорът на въпроса „колко?”.  Това 

преминава през идентификация на числото със звук(за тези, които чуват), т.е. запознаваме 

се със словесния израз на числата. Следва и графично изобразяване(възможна е кратка 

история, приказка за възникването, откритието, създаването на числовите символи, може 

би в по-горни класове). Към звук и картина е възможно да се добави и допир, т.е. децата да 

усетят формата на числата с ръцете си, с помощта на малки играчки например, но 

постепенно трябва да се отделим от нея, поради самата абстрактна същност на числата. 

(стр. 1 – 4) 

2. Броене - съпоставяне на числов символ към количество елементи (стр. 5 – 6 , 9, 11 – 12) 

3. Групиране или множества – възниква необходимостта от създаване на бройна структура 

или система. Възможен избор – насочваме вниманието на децата към пръстите на ръцете( 

на едната ръка-съответно 5, на двете ръце-10, на краката-съответно 20). Маите са имали 

бройна система, която е включвала 20 елемента, но е някак доста неудобно да се брои с 

крака  (стр. 7 – 9 , 13) 

4. Идея за първа подредба под формата на последователност. Проследявайки 

последователно числата, пред децата се разкриват познати форми. Редът се превръща в 

носител на смисъл. (стр. 8 – 10) 

5. Въвеждане на нулата, представата за нищо, като липсата на нещо видимо, нищо не се 

вижда. (стр. 11 – 12) 

6. Наблюдение как са изписани символите и правилното им позициониране в пространството. 

Не е достатъчно просто присъствието на символа, а и неговата позиция спрямо гледната ни 

точка – различното позициониране значи различен символ. (стр. 14) 

7. Между отделните нови понятия и представи, непрестанно упражняваме старите, в случая 

броенето и изписването на числата, за да затвърдим полученото знание.  

8. За изписване на цифрите спомага представата за ред, която бе въведена – за да бъде 

дадена цифра изписана правилно, е необходимо да извършим определени движения с 

ръката. (стр. 15 – 16, 29 – 30) 

9. Изписване на числата, предхождано от броене. Връзката между количеството и съответния 

символ става очевидна. (стр. 17, 27 – 28) 

10. Сравняване ръкописно и машинно изписване, диференциация между човек и машина от 

една страна, от друга – първи бегли наченки на теория на графите. (стр. 18 – 19)  

11. Надграждане идеята за подредба в идея за числова ос – в ляво числата значат по-малко, в 

дясно – по-голямо, повече на брой неща. (стр. 20 – 22) 

12. Сравнение между, първо само два различни елемента, т.е. едно към едно, след това на 

цели групи от елементи, за да изпъкне абстрактната представа за количество, т.е. 

елементите са сравнени и оценени само по представата за количество, а не по някоя друга 

характеристика. За целта спомага и своеобразна числова ос. (стр. 23 – 26, 31 – 33, 37 – 38) 

13. Периодично упражнение не само на съотнасянето на число към група от елементи, но и 

графичното му изписване. 

14. Насърчаване децата да поемат инициативата, допълвайки неравни количества до равни, 

след като са установили различието чрез сравнение. Първа идея за равенство. (стр. 34, 36)  

15. Преминаване към  сравнение на самите числа (като необходима основа за абстрактно 

мислене) без да се съотнася към тях обект. (стр. 35, 39 – 42) 
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16. Образуване на числата след 10, въвеждайки ги в таблица. С това доизграждаме 

представата за структура посредством представата за размер – разполагайки числата в 

таблица, те заемат определено пространство от листа. (стр. 43 – 47) 

17. Първа представа за единици и десетици. (стр. 48 – 49) 

18. След като размерът е спомогнал за допълване представата за структура, го отстраняваме 

като помощно средство и ориентир, опираме се отново на броя, за да подкрепим нужната 

абстрактна представа за числото. (стр. 50) 

19. Отнемане числото и оставяне на размера, за да се заздрави връзката между представата за 

число и представата за измеримост (приложението на числото). 

20. Сравнение на числата с помощта на таблица до 5, за да се види и друга възможна подредба 

и по този начин да се усети същността на реда, чиито носител да се превърне числото, а не 

таблицата. (стр. 51 – 52) 

21. Постоянно преминаване от абстрактна към материална представа и обратното, целящо да 

подготви бъдещото приложение на числата от една страна, но от друга – собствената им 

абстрактна същност. 

22. Упражнения с по-малко и по-голямо, затвърждаващи реда. (стр. 53 – 54) 

23. Насърчаване децата да поемат инициативата в двойно сравнение, отляво и отдясно на 5. 

Децата добиват първа представа за свързаност и непрекъснатост, липса на празни места в 

ляво и дясно. (стр. 55 – 58) 

24. Работа с числото 10 и числото 5 (половината на десет) като най-интуитивни и лесни за 

възприемане. Събирането и умноженето(по-късно) с 10 променя вида на числото само с 

един символ. 

25. Идея за сбор на елементи. Представа за общо и конкретно. Общо-дърво, конкретно-бор, 

ела, бук. Първа идея за класификация. (стр. 60 – 67) 

26. Идея за изваждане като липса. Начинът, по който отнемаме елементите може да е 

различен, и така още веднъж укрепваме абстрактната представа за стойност. (стр. 68 – 71) 

27. Допълване представата за размер с представата за отстояние(метрика), първоначално 

произволно в пространството, а след това и върху числовата ос. (стр. 72 – 74) 

28. Идея за приближение като аспект на по-близо и по-далеч. (стр. 75 – 77) 

29. Идея за позиция, различие между брой и позиция. (стр. 78 – 81) 

30. Първа идея за функция и присвояване на стойност (макар и не експлицитно упомената). 

(стр. 82) 
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Застъпени представи Развити умения в начална фаза 

1. Число, брой, бройна структура, 
множество, група от елементи 

2. Ред, последователност 
3. Равенство, неравенство, 

количествени разлики, нула 
4. Свързаност, непрекъснатост 
5. Сбор 
6. Разлика  
7. Отстояние(метрика) 
8. Приблизителна стойност 
9. Позиция 
10. Функция 

1. Броене, групиране 
2. Проследяване на 

последователност 
3. Разпознаване на количество и 

допълване до желано от нас 
4. Сравнение, задържане на 

вниманието в повече от една 
посока 

5. Сумиране 
6. Изваждане 
7. Разпознаване на дължина 
8. Първи стъпки в изграждането 

на ориентация върху 
числовата ос 

9. Изписване на цифрите до 20 
10. Свързване на две отделни 

представи една с друга 

Patterns and Algebra - подпомага откриването на взаимовръзки и логически зависимости 

31. Първи стъпки в откриването на зависимости, вплетени в бройна структура (създава се 

плавен преход от предишния раздел, където основна задача бе изграждането на 

представата за брой). Представата за брой в този раздел е съпътстваща и спомагателна, за 

да може вниманието да се насочи към разпознаването на взаимовръзки. Откриването им е 

фундаментът на логическото мислене. Взаимовръзката кореспондира (но не 1 към 1) с 

представата за повтаряемост, тя от своя страна с представата за ритъм и периодичност. 

(стр.83 – 84) 

32. Децата се учат да откриват сами период в даден модел, разпознавайки цикличността на 

повторение. (стр. 85) 

33. Разпознали веднъж мотива в модела, децата биват насърчавани сами да допълват такъв. 

Елементите в модела биват смесени, т.е. от различни естество -  фигурни, буквени или 

числови. По този начин на преден план изпъква връзката между елементите, а не самите 

елементи. (стр. 86) 

34. Посредством модел у децата се създава първо чувство за симетрия (изграждането на което 

ще бъде една от основните задачи в раздел „Геометрия”) и асиметрия. Асиметрията 

спомага за разпознаването на край в модел или липсата на зависимост. (стр. 87 – 88) 

35. Децата се упражняват да откриват начало и край в модел, т.е. да го разпознават в цялост. 

(стр. 89) 

36. Като следващо умение от децата се изисква не само да разпознаят мотив в модела, но и да 

му дадат словесен израз. По този начин се затвърждава разбирането, защото се прави 

връзка между модел и описанието му. Разясненото знание представлява способността на 

човек да го сведе до аналогичен случай. Намирането на успешен аналог удостоверява 

успешната му интеграция, т.е. новото знание е в синхрон със съществуващите у нас 

представи. Описанието на даден модел представлява първа подготовка в умението за 

моделиране. (стр. 90) 
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37. На децата се представя модел, чието изграждане се дължи на предварително зададена 

геометрична структура. В носител на последователността се превръща формата. Загатва се 

връзката между форма и число (между алгебра и геометрия). За да съществува плавен 

преход между отделните раздели, на децата се дават задачи, които застъпват представите, 

изградени в предишните уроци, но и такива, върху които ще падне фокусът в следващите. 

(стр. 91) 

38. Формата, определяща модела, непрекъснато мени вида си, за да изпъкне на преден план 

логическата, абстрактна зависимост в подредбата. След като веднъж формата е задала 

последователността, става ясно, че не само тя е определяща. Съществено е съдържанието, 

чиито носител са самите елементи.(стр. 92 – 93) 

39. Представата за взаимовръзка, независима от формата, откриването й, разпознаването на 

цикъла на повторение и словестното му описание, се съчетават наведнъж. Упражнение, 

обединяващо изградените представи в предходните няколко стъпки. (стр. 94) 

40. Насърчаване децата в изграждането на аналогичен модел, за чиято плавна реализация е 

послужило словесното описание, което изискахме преди.(стр. 95 – 97) 

41. Откриване на аналогия между два модела, т.е. проектиране на един модел върху друг. 

Загатва се идея за изображение, функция на едно множество в друго.(стр. 98) 

42. Упражнение, целящо отстраняване на ненужни елементи, които не са в съзвучие с общата 

картина. Така се задълбочава разбирането за взаимовръзката, като тя вече не просто 

съществува, а откриването й представлява процес, при който, отстранявайки ненужното, 

стигаме до решението. (стр. 99 – 100) 

43. Децата разбират, че цялостта, липсата на противоречия, се постига или чрез премахване на 

грешка, излишен елемент, или чрез допълване на липсващо звено. А в последствие и като 

комбинация от двете. Участието в процеса стимулира изобретателността. Когато човек 

открива, той установява съществуването на нещо, при изобретението е необходимо не 

само да открием, но и да добавим нещо от себе си – насърчава се свободната воля или още 

изборът. (стр. 101 – 102) 

44. Откриването на взаимовръзки се пренася от едно измерение, произволно в 

пространството. По този начин се разчупва мисленето и съзнанието се настройва да 

разпознава абстрактно взаимовръзките, изоставяйки спомагателния едноизмерен низ. (стр. 

103) 

45. Стигаме до откриване на взаимовръзки и общи черти в реално съществуващи видими, 

физически обекти. Първи стъпки в умението за класификация и моделиране на 

заобикалящата ме среда, изграждането на което е основна цел на 5ти раздел. (стр. 104) 

46. Създаване на формален модел след откриване на зависимост. Обогатява се първата идея 

за функция в края на първи раздел. Представата за функция обвързва първите два раздела. 

(стр. 105) 

 

Застъпени представи  Развити умения в начална фаза 

1. Мотив, взаимовръзка, 
период, ритъм 

2. Аналог 
3. Липсващо звено, излишен 

елемент, противоречие, 
синхрон, модел в цялост 

4. Функция и формален модел 

1. Начално развитие на логическо 
мислене, откриване на 
взаимовръзка, изхождайки от 
повтаряемост 

2. Обяснителна способност и 
намиране на аналог 

3. Умение за моделиране 
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 4. Откривателство 

 

 

Measurement – свързана с основното приложение на математиката в света на материята 

47. Представите за размер се изграждат посредством интуитивно сравнение между реални 

физически обекти, по-къс и по-дълъг, по-широк и по-тесен. Представа за измерения. 

Плавно, между познатите физически обекти се вмъкват прави, стрелки(бъдещите вектори), 

кубчета, все форми, с чието боравене тепърва ще се срещаме. (стр. 106 – 112) 

48. Представата по-къс и по-дълъг, добита от сравнение, преминава в класификация „къс” и 

„дълъг”, т.е. първа подготовка за унифицирана дължина – след време ще бъде зададен 

въпроса „колко дълъг?”.(стр. 113 – 114) 

49. Тройно сравнение, подпомогнато от изразите „къс”, „по-къс”, „най-къс”.(стр. 115 – 116) 

50. Подготовка за унифицирано измервателно пособие. Децата сами измайсторяват 

своеобразно мерило от подръчни средства, което им служи като общовалидно 

сравнително пособие. Притежава права форма, която кореспондира с представата за 

числова ос. (стр. 118) 

51. Взели веднъж размерите на дедени физически обекти, децата ги налагат  едни до други. 

Разбират, че унифицираната мярка може да им служи, за да сравняват различни обекти 

помежду им, съотнасяйки ги до една и съща референтна гледна точка. (стр. 119) 

52. Представата за отстояние(метрика) се разширява – в зависимост от формата на обекта, 

предоставен за измерване, използваме различно пособие за определяне на дължината. То 

трябва да е съобразено с формата на обекта, за да съумеем да извлечем дължината. Първа 

бегла идея за топология. (стр. 120) 

53. Размерът придобива разбит характер. Децата осъзнават, че цялата дължина може да бъде 

изградена от множество по-малки, еднакви дължини. Идеята за унифицирана мярка, в 

чията основа е числовата ос, добива все по-ясни измерения. Референтната точка става най-

малката разпознаваема, градивна част от сравнителното пособие. Упражнение на двойно 

сравнение с новата изградена представа. (стр. 121 – 122) 

54. На децата се предоставят обекти, чиято дължина не отговаря на точен брой градивни 

елементи. Първи подход към дробите, нецелите числа, намиращи се между целите. 

Представата за приближение, въведена в първи раздел, кореспондира с представата за 

дроби. (стр. 123 – 124) 

55. Референтната градивна единица сменя вида си. По този начин изпъква отново абстрактната 

същност на числото и числовата ос. От друга страна децата осъзнават, че унифицирана 

мярка е човешки избор и няма абсолютен характер. Използвайки подръчни средства като 

кламер, децата имат възможността непосредствено, без специална подготовка, да 

извършат първи измервания. Създава се чувство за непринуденост и спонтанност от 

психологична гледна точка. (стр. 125 – 126) 

56. Необходимостта от еднаквост на референтната градивна единица се унагледява. (стр. 127) 

57. Представата за позиция в пространството, която трябва да заемат градивните елементи, се 

определя от формата на желания за измерване обект. Представите за брой(число) и 

форма(топология) намират своето разграничение. За да сравним даден обект с друг, двата 

обекта трябва да са подобни помежду си, или иначе казано, трябва да съществува 

характеристика, еднаква и за двата обекта. (стр. 128) 
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58. Представата за топология се допълва чрез опит за разгъване на обектите, които желаем да 

измерим. Веднъж напасваме нашата мярка към обекта за измерване, втори път напасваме 

обекта към нашата мярка. Ползите от това упражнение са две: първата е, че се вниква още 

веднъж в същността на измервателния процес; втората е топологичната и възможният 

преход от една мярка в друга, когато обектите имат „сходна” форма. (стр. 129 – 130) 

59. Дължината и топологията, която използваме, са в пряка зависимост. В различните метрики 

и индуцираните от тях топологии дъжините на един и същ обект или отстояние са 

различни. Метриката или още начинът, по който мерим, т.е. стигаме от точка А до точка Б, 

се различава. (стр. 131) 

60. Сравнение между различните видове градивни единици, имащо за цел да обуслови 

консенсуса относно една такава. Съотнасяйки размера на един и същ обект към различни 

градивни единици и сравнението на последните, съдейства още веднъж в осъзнаването на 

същината на измервателния процес – не е важно коя градивна единица използваме, 

важното е да има такава. Предпоставката за унифицирана мерна единица е всестранно 

обусловена. (стр. 132 – 135) 

61. Периодично се упражнява представата за измерения – дължина, ширина, дълбочина. (стр. 

136) 

62. Децата биват насърчавани да направят сами преход от една градивна единица към друга, 

като за това спомага своеобразна числова ос. Създава се връзка в първи раздел и се загатва 

отново представата за функция, т.е. числова проекция от едно множество в друго. (стр. 137 

– 138) 

63. Представите, изградени за дължина, се пренасят върху теглото. Подходът се запазва – 

първоначално чрез сравнение и оценка „по-тежък”, „по-лек”, а след това отново се пита 

„колко тежък?” (стр. 139) 

64. Създава се представа за баланс, която кореспондира с представата за равенство. (стр. 140) 

65. Между сравненията на различните обекти непринудено се вмъква кубчето, бъдещата 

референтна градивна единица. (стр. 141) 

66. Децата осъзнават, че нещо е „тежко” или „леко” само съотнесено до обекта, с който го 

сравняваме. Изпъква нуждата от унифицирана референтна гледна точка, ако искаме да 

дадем еднозначна количествена оценка на даден обект. (стр. 142) 

67. Везната, като физическо пособие, кореспондиращо с абстрактното равенство, спомага за 

допълване до такова, като се използва една единствена референтна градивна единица – 

бъдещите грамчета сега са кубчета. (стр. 143) 

68. Референтната градивна единица сменя вида си, обуславяйки отново относителния човешки 

избор, а не абсолютния такъв. (стр. 144) 

69. От равенство и баланс преминаваме към неравенство и дисбаланс. Успоредно с това 

референтната градивна единица добива от материален изброителен характер, числов 

такъв. (стр. 145) 

70. Децата биват насърчавани да направят своите първи приблизителни оценки в измерването 

на теглото. Представа за приближение и измеримост намират своите допирни точки – 

приближение е, когато сме близо до равенството или баланса, точното пресмятане е, 

когато сме ги постигнали. (стр. 146 – 147) 

71. Децата вникват още веднъж в същността на измервателния процес – от едната страна на 

везните(или бъдещото уравнение) обектът (абстракцията) не променя вида си, от другата 

страна това се случва, което води след себе си до промяна в баланса. Измерването мени 
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стойността си, когато градивната единица мени вида си – връзката между измеримост и 

градивна единица добива все по-ясни очертания. (стр. 148) 

72. Стремежът към откриване на обективна истина или закон под формата на равенство бива 

застъпен от изграждането на баланс или допълването до такъв. Децата се учат да измерват, 

но същевременно да откриват и хармонията. (стр. 149) 

73. В края на раздел „Измерване” на децата отново се представя своеобразна функция – един 

обект е трансформиран в друг, в следствие на нашите действия. Представите за дължина и 

тегло служат като спомагателни и променливи, позволявайки на децата да осъзнаят 

функцията като промяна. Така представата за функция, макар и не явно въведена, обвързва 

първите три раздела. (стр. 150) 

 

Застъпени представи Развити умения в начална фаза  

1. Размер, дължина, ширина, 
тегло 

2. Универсално измервателно 
пособие и унифицирана 
дължина 

3. Приложение на числата, връзка 
между абстракция и физически 
свят 

4. Референтна гледна точка и 
градивна единица 

5. Баланс и дисбаланс, уравнение 
и неравенство 

6. Метрика, топология 
7. Трансформация и функция 

 

1. Отмерване на дължина и 
ширина, оценка на тегло 

2. Майсторене 
3. Прилагане на получено знание 

на практика, знанието води до 
умение 

4. Осъзнаване на съществуването 
на повече от една гледна 
точка, тройно сравнение 

5. Усет за храмония, под формата 
на баланс 

6. Установяване на различни 
видове начини на измерване, 
в зависимост от форма и среда  

7.  С действията си можем да 
изменим обект, но да запазим 
негови характеристики 

 

Geometry – подготвяща и изясняваща отношенията между форма и число 

74. Въвеждаме децата в света на геометричните фигури, като започваме от две техни основни 

характеристики – страни и върхове. Тези понятия са и основа в теорията на графите. 

Използваме вече придобитите умения за броене и ги прилагаме в откриването на броя 

върхове и страни в геометричните фигури. (стр. 151) 

75.  Друга характеристика, която притежава всяка геометрична фигура, е нейната затвореност и 

завършеност. Фигурите могат да бъдат разделени и на изградени от прави или от криви. 

Децата разбират, че за да получим затворена или цялостна фигура, трябва да се върнем 

отново в началото, откъдето сме започнали да рисуваме. (стр. 152, 157, 161) 

76. Започваме да се учим да разпознаваме допълнителни характеристики на фигурите, ъглите, 

които сключват страните. Когато страните са равни една на друга и заемат 

перпендикулярно ъглово отношение, фигурата се нарича кватрат. Той е вече познат на 

децата от миналите уроци, например, когато във формата на кубче послужи като 

референтна градивна единица за измерване.(стр. 153 – 154) 
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77. Следва запознаване с правоъгълника – притежава една от характеристиките на квадрата, 

но другата нарушава. Преходът е плавен, предвид това, че правоъгълникът е фигурата най-

близка до квадрат, която запазва структурата на бъдещата координатна система.(стр. 155) 

78. Докато децата се учат да разпознават квадрата и правоъгълника единствено по техните 

основни характеристики, изграждащи формата (а не по запълненост, цвят, размер или 

рисунки в тях), на погледа им се предлагат и други фигури. Сравнението отново се използва 

като основен похват за диференциация (разграничение). (стр. 153 – 155) 

79. Размерът, който в предишния раздел играеше водеща роля, сега е несъществен като 

фокусът пада върху формата. Първа идея за пропорция и отношение между обекти в 

пространството.  

80. След като сме наблегнали на конкретните характеристики на квадрата и правоъгълника, 

отново се връщаме към предхождащите ги основни, общи такива, а именно върхове и 

страни. Двупосочният периодичен преход от общо към конкретно задълбочава познанието 

и заздравява представите. (стр. 156 – 158) 

81. Децата осъзнават, че всяка затворена фигура притежава равен брой страни, сключени от тях 

ъгли и върхове. (стр. 156 – 157) 

82. Децата биват насърчавани да разграничат квадрата от правоъгълника, осъзнавайки общото 

и различното между тях.(стр. 158) 

83. Първа представа за координатна система, изградена от точки. Свързването им с прави 

оформя квадрат или правоъгълник.(стр. 158) 

84. След квадрата и правоъгълника следва триъгълникът и кръгът. Похватите при изясняването 

на характеристиките им и разграничаването на фигурите една от друга са идентични с 

предишните. (стр. 159 – 165) 

85. Следва упражнение, което съчетава разпознаването на всички изучени фигури досега. 

Стимулира се наблюдателността по артистичен начин – откриване на  геометрията в 

рисунки.(стр. 166) 

86. Децата се учат да разделят нови и непознати фигури на съставни части от изучените досега. 

Подобен похват кореспондира с метода на крайните елементи, който е един от основните 

методи в приложението на математиката в инженерните науки. Успоредно с това се 

въвежда предствата за ос на симетрия, която предхожда и полага основите на признаците 

за еднаквост в геометрията.(стр. 167 – 169) 

87. Оста на симетрия в кръга ще се превърне в бъдещия диаметър. 

88. Въвежда се ротацията като помощно средство за разпознаването на ос на симетрия, т.е. 

ротация спрямо ос на симетрия = идентични форми (стр. 170 – 171) 

89. Децата биват насърчавани да откриват сами ос на симетрия във фигури и форми и да 

разпознават случаи, когато такава не съществува. (стр. 172) 

90. Упражнението от точка 89. бива пренесено върху своеобразна координатна система, 

изградена от точки. Подобна задача кореспондира с идеята за графика на функция. Отново 

идеята за функция служи като обвързваща представа между 4ти и първите три раздела. 

(стр. 173 – 174) 

 

Застъпени представи Развити умения в начална фаза 

1. Форма, права, крива, връх, 
ъгъл, страна, затвореност, 
завършеност 

1. Разпознаване на основни 
геометрични фигури – квадрат, 
правоъгълник, триъгълник и 
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2. Сравнение с цел 
диференциация, общо и 
различно 

3.  Конструкция от геометрични 
фигури  

4. Ос на симетрия, подобие и 
еднаквост, ротация 

5. Координатна система 
6. Графика на функция 

 

кръг 
2. Определяне на необходими и 

достатъчни свойства, 
дефиниращи различните 
геометричните фигури 

3. Конструкторски и строителни 
умения 

4. Чувство за симетрия, 
разпознаване на прилики и 
разлики в геометрични форми 

5. Графично представяне на 
геометрична форма 

6. Връзка между форма и 
брой(число) 

 

Probability and Data Management – подпомагаща способността за анализ на  информация, 

класификация на данни, изграждане на структури и вероятностна оценка. 

91. Първи представи за клас, характеристики на обекти и сортирането им, т.е. групирането им 

въз основа на тях. В този раздел ще се задълбочи представа за множества, изграждането на 

която започна още в първи раздел. Основен похват в информатиката и изграждането на 

алгоритми за обработка и боравене с данни. Всяка характеристика оформя отделен клас. 

(стр. 175 - 177) 

92. Сортиране първоначално на различни класове, например клас буква и клас цифра, а в 

последствие на класове и подкласове, например фламингото е от клас птица, птицита са от 

клас животни, следователно клас птици е подклас на клас животни. Подобна класификация 

допира представата за общо и конкретно, застъпена в предишните раздели. (стр. 178 – 179) 

93. Децата се научават да откриват нови класове, когато им се представят обекти, които не 

принадлежат към упоменатия клас. Сравнението и разпознаването на геометричните 

фигури, като умения и знания, изградени в предишните раздели, сега служат за крайната 

фаза, а именно – обработката на информация.(стр. 180) 

94. Посредством корекция на грешно определена класова принадлежност, децата развиват 

умение за критично мислене и коректив. (стр. 181 – 183) 

95. Децата разпознават както видими, измерими характеристики на статични обекти в 

околната среда, така се запознават и с понятия като посока, които са свързани с 

представата за динамика.(стр. 184 – 185) 

96. Откриване на различното и еднаквото, упражняващо умението за сравнение и 

насърчаващо откривателството.(стр. 190 – 191) 

97. Откривателската нагласа бива стимулирана, когато на децата се представят два обекта, 

които трябва да намерят своето разграничение, без предварително зададен критерий или 

пояснение. Извличането на характеристиката на обект става същностно и задълбочено. 

(стр. 186 – 187) 

98. От реални физически обекти децата преминават към сортиране на символи. Отново 

изпъква достойнството на математиката като инструмент, способен да борави както с 

реални обекти, така и с абстрактни такива.(стр. 188 – 189) 
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99. Непрестанният двупосочен преход от абстракция към заобикалящата ме среда заздравява 

приложението на математиката и стимулира мисловния процес в същността му.  

100. Децата биват насърчавани да открият точно определена характеристика, название, 

обхващаща и обединяваща най-добре два елемента. От определяне на различното отново 

се преминава към определяне на общото. (стр. 192) 

101. Децата сравняват вече сортирани обекти със страничен, отделен от тях елемент, 

задаващ критерият, по който е сортирана групата. Подобен похват кореспондира с двойно, 

тройно и т.н. сравнение, усвоено в предишните раздели. Представата за множества и 

групиране намира своето конкретно приложение. (стр. 193 – 194) 

102. Критерият за сортиране се отстранява като помощно средство и децата успяват сами да 

открият такъв. Упражненията са подбрани така, че съществува повече от един възможен, 

което стимулира изобретателността у децата. (стр. 195 – 196) 

 

Застъпени представи Развити умения в начална фаза 

1. Клас, характеристика, 
сортиране на данни 

2. Групова принадлежност 
3. Общо и различно, общо и 

конкретно 
4. Символна абстракция, 

заобикаляща среда, 
информация 

5. Критерий 
 

1. Извличане на есенция, идея от 
дадена задача 

2. Умение за класификация и 
обработване на информация 

3. Разпознаване на детайла в 
общата картина и общата 
картина в детайла 

4. Интерпретация на абстрактна 
формулировка 

5. Откривателство и 
изобретателност 
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