
Гр.Самоков/2000/, ул. „Булаир” № 2, e-mail: su_samokov@abv.bg, 

тел.: директор 0893615096, деловодство 0884965483, счетоводство  0884063724 

КАРТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА УРОК № 1/01.10.2020 г. 

 

По МАТЕМАТИКА с ученици от IIa клас и преподавател Антоанета Механджийска, 

образование – висше, квалификация начален учител, длъжност – старши учител начален етап. 

ДАТА: 01.10.2020 г.; МЯСТО: класна стая на IIа клас; НАЧАЛО 08:00 ч. КРАЙ 08:35 ч. 

НАБЛЮДЕНИЕТО Е ВЪВ ВРЪЗКА С: плана на контролната дейност на директора и 

споделяне на добра практика при реализиране на OOП по математика. 

ЦЕЛ НА ПРОВЕРКАТА: установяване на придобитите компетентноси и най – вече  умения 

на учениците да усвояват ново учебно съдържание, както и педагогическите умения на учителя. 

ТЕМА НА УРОКА: „Видове триъгълници според  дължините на страните им“  

ВУД НА УРОКА: За нови знания 

ЦЕЛИ НА УРОКА: Придобиване на умения за: 

- Формиране на умения за разпознаване на видовете триъгълници според страните   им. 

- Развиване на умение за измерване на страните на триъгълника и за намиране на 

обиколката му. 

- Затвърдяване на знанията и уменията за събиране на именувани числа ( с мерни 

единици за дължина) 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОГРАМАТА НА ГРУПАТА - Да 

УСЛОВИЯ ЗА УЧЕБНА РАБОТА: отлична         

УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА ОСИГУРЕНОСТ НА УРОКА:  

          Бяла дъска, черен и цветен маркер; Учебник по математика, уч. тетрадка, учебна 

платформа „Уча се“, изрязани геометрични фигури, интерактивна игра за геометричните фигури- 

„Познай фигурата“, цветни пана с български народни шевици, изработени в предишен час по 

Технологии и предприемачество от съчетани геометрични фигури. 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ 

План конспект на урока, който е много добре структуриран, предварително подготвен 

работен лист с упражнения по хода на урока. Учениците са подготвени с чертжни и и змерителни 

инструменти. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС – взаимодействието е активно, чрез дискусии, 

в които се използват учтиви форми на обръщения към учениците, като “ако обичаш“ и  

“благодаря ти“. Беседа, обяснение, упражнение, работа с учебник,  авторска интерактивна игра.  

МОТИВАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ - Чрез екипна практическа работа по 1 зад. в учебника с 

предоставените им цветни квадрати, които разрязват по определен начин, за да получат четири 

триъгълника,  учениците правят шевици.  

УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ в учебния процес – активно участие, Отговарят на въпроси  

свързани с геометричните фигури квадрат, кръг, правоъгълник, триъгълник. Двама ученици 

застават с гръб един към друг. Единият чете гатанката, а другият отговаря като открива фигурата 

и  я поставя  на бялата дъска. 

ЕМОЦИОНАЛНА ОБСТАНОВКА – учениците работят спокойно, отговарят когато са 

посочени, задават въпроси и отговарят с вдигане на ръка. При комуникацията с учениците се 

наблюдават коригиращи дейности, спомагателни въпроси и вслушване в отговорите. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОЛЕКТИВНАТА, ГРУПОВАТА И ИНДИВИДУАЛНАТА  РАБОТА 

– организацията на работата е колективна и групова, с помощта на учителя. 

ЕЗИКОВА КОМУНИКАЦИЯ (ДОСТЪПНОСТ НА ЕЗИКА НА УЧИТЕЛЯ) – 

комуникацията между учителя и ученика е отлична – спокойна, непринудена. Изказът на учителя 

е уважителен, излъчва спокойствие и любов към учениците.  

ДЕЙНОСТ НА УЧИТЕЛЯ – Учителят обяснява, насочва учениците да достигнат 

самостоятелно до съществените разлики на триъгълниците според дължините на страните им. 

Учителят прави Интерактивна игра за геометричните фигури - „Познай фигурата“. Нагледно- 

практически учениците се запознават с видовете триъгълници според дължината на страните им 

чрез изпълнението на 2 зад. в учебника.  Учителят обяснява, насочва учениците да достигнат 

самостоятелно до съществените разлики на триъгълниците според дължините на страните им.  

С 3 зад. се затвърдяват знанията на учениците за видовете триъгълници според дължините на 

страните им и уменията им да намират обиколките им. Учителят работи фронтално и 

индивидуално. В случаите, когато преценява за необходимо демострира бедрата на 

равнобедрения триъгълник със собствените си крака, което въздейства. Учениците  

УЧЕНИЦИТЕ – Учениците решават  самостоятелно, прави се колективна проверка и се 

обобщава наученото. Разпонават видовете триъгълници според дължините на страните им; 

o измерват страните на триъгълниците и намират обиколката им; 

o назовават елементите на триъгълниците; събират и изваждат именувани числа  (с мерни 

единици за дължина)   

РИТЪМ НА ДЕЙНОСТТА В УРОКА  - динамичен стил на работа 

ЯСНОТА НА ТЕМАТА/ ДЕЙНОСТТА - отлична 

КОНТРОЛ – устен, насочващ към концентрираност последователност на учебните 

дейности в урока.   

СЪЩЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ – поведението на учителя е 

ведро, усмихнато, уверено – учителят е успешен ролеви модел. Демонстрира се търпение и 

уважение. Развива се емоционалната интелигентност на учениците: 1. Чрез играта като учене, 

ученето като игра: „Гатанка ще ви задам“...; 2. Чрез езика и интонацията на учителя „Браво! 

Справихте се чудесно!“ 

ЦЯЛОСТНА ОЦЕНКА НА НАБЛЮДАВАНИЯ УРОК – отлична. 

ПРЕПОРЪКИ: няма 

 

 

 

 

 

 

ЗАПОЗНАТ:                                                                  ИЗВЪРШИЛ МОНИТОРИНГА: 

УЧИТЕЛ: Антоанета Механджийска                                             ДИРЕКТОР: Л. Минкова 

                (...........................)                                                                           (..............................) 

 


