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Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им 

за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
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АНАЛИЗ 
на резултатите 

от  дейностите  за преодоляване на обучителни затруднения 
Математика – 4  клас 

ръководител  Петрана  Гинева 
 
по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на 
мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности 

(Твоят час)“ – фаза 1 

 
 
Групата по математика за преодоляване на обучителни затруднения  при 4 г клас се 
състои от 10 ученика. Затрудненията, които бяха констатирани в началото на проекта 
бяха свързани с усвояването на умножение и деление на многоцифрени числа с 
едноцифрени и двуцифрени, намирането на неизвестно число, събирането и 
изваждането с преминаване до 1 000 000, решаването на текстови задачи, намиране на 
лице на геометрична фигура. 
В края  на проекта се наблюдава значителен напредък при повечето ученици.Като 
обучителни затруднения все още се наблюдават при намирането на неизвестно  
число, решаването на текстови задачи и делението с двуцифрено число. 
Като добра практика за преодоляване на обучителните затруднения съм използвала 
различни електронни приложения като  LearningApps.org, също така и подходящи 
презентации, помагала по математика, тестови книжки и работни листи. 
В резултат на занятията по проекта, учениците станаха по-уверени, научиха се да 
работят в екип. Те бяха подкрепяни от своите родители, които с желание се 
включваха в екипната  работа и изявите им. 
 
 
 
 

                                                                                                 Ръководител: П. Гинева 


