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Дисертационният труд е обсъден и насочен за публична защита 
на разширен съвет на катедра „Технологично обучение, професионално 
образование и предучилищна и начална училищна педагогика“ при 
Педагогически факултет към Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“. 

 
 
 
 
 
 

Дисертационният труд е в обем от 260 стандартни страници, от 
които 224 страници основен текст и 36 страници приложения. 
Онагледен е с 31 таблици, 81 фигури и 10 схеми. Библиографията 
включва 110 литературни източника.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои 
на 28.09.2018 г. от 14 часа в зала 211 на Педагогически факултет на 
ШУ „Епископ Константин Преславски“. 

 
 
 
Материалите по защитата са на разположение в отдел „Научно 

развитие на академичния състав” на Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски”, Ректорат, ет. 1, стая 107 и на сайта на 
университета. 



УВОД 
Главен субект и ценност в образователната система е детето 

(ученикът). Всяка идея за развитие на българското предучилищно и 
училищно образование се осмисля през призмата на тази ценност. В 
предучилищния период детето изявява своята индивидуална 
уникалност, утвърждава своето социално присъствие в групата от 
връстници, демонстрира познание, творческо отношение и култура на 
пресъздаване на света. В този смисъл глобална тенденция за 
институционално реализиране на предучилищното образование е 
създаване на условия за формиране на положително отношение към 
училището и мотивация за учене. Ранното формиране на мотиви за 
учене гарантира трайно положително отношение към тази дейност и 
спомага за създаване на мотиви за учене през целия живот.  

От Закона за народната просвета, приет през 1991 г., са 
изминали 25 години, през които са настъпили съществени промени в 
България, и в  частност в образователната ни система. Тези промени 
налагат необходимостта  основната  цел на образованието да се подчини 
на развитието на уменията за работа с постоянно променяща се 
информация и усвояване на методи на учене, на ключови 
компетентности и нагласи за учене през целия живот. Нарастващата 
мобилност, бързото развитие на комуникациите, урбанизацията и 
изменението на социалните структури в рамките на ЕС и света наложи 
промяна на философията на училищното образование. Всичко това 
изисква българското училище, като зачита добрите традиции в 
образователната ни система, да се справи с новите предизвикателства:  

 повишаване на качеството и на ефективността на 
образованието и обучението;  

 ориентиране на образователния процес на всички нива 
на образование към развитие на потенциала на ученика – 
инициативност, креативност, предприемачески дух, усвояване на 
знания и придобиване на умения и нагласи за информирани решения в 
полза на себе си и на другите; 

  постигане равенство на шансовете;  
 подпомагане изграждането на ключови 

компетентности, ориентирани към личностно развитие на детето 
през целия му живот;  



 постигане приемственост между предучилищното и 
училищното образование.  

Актуалността на избраната от нас тема резонира именно в 
зачитането на добрите традиции в нашата образователна система и 
съхраняване  приноса на утвърдени български педагози, сред които ярко 
се откроява името на проф. дпн Александър Маджаров – изтъкнат 
специалист по методика на обучението по математика в началното 
училище у нас и в чужбина. 

Съдържателното анализиране на педагогическото творчество, 
на теоретичните и практико-приложни концепции, възгледи и идеи на 
А. Маджаров за развитието на обучението по математика разкрива 
тяхната значимост и приложимост в условията на съвременната 
образователна реалност. 

С особена актуалност и значимост за теорията и практиката са 
трудовете на А. Маджаров за дидактическите и психологическите 
страни на работата при формирането на начални математически понятия 
и проучването на математическата подготовка на седемгодишните деца 
за училище, които са предмет на нашето изследване. 

 В резултат на продължителни експериментални изследвания 
той достига до разработване на инструментариум за изследване на 
математическата подготовка за училище, изводи за построяване на 
началния курс по математика, насоки за организацията и методиката на 
обучението по математика в началните класове.  

Акцентът в нашето изследване е насочен към актуалното 
състояние, проблемите и  тенденциите в развитието на проучваното 
явление – „математическата подготовка на децата за училище“, в 
контекста на променящите се образователни парадигми.  

В отговор на учебната документация, свързана с новоприетите 
държавни образователни стандарти и изискванията за обновяване на 
инструментите за оценяване на обучението като цяло, и в частност –  по 
математика се насочихме към идеята да разработим и апробираме в 
реална учебна среда диагностичен инструментариум за  проследяване 
постиженията на 6-7-годишните деца.  

Наблюденията и поредицата изследвания в тази област 
показват, че учебно-възпитателната практика изисква перманентна 
обратна информация за проблемите в усвояването на базисни 



математически знания, за да се приложат адекватни и навременни мерки 
по преодоляването им. В този смисъл изследването може да послужи 
като ориентир и подкрепа в методическата дейност на детските и 
началните учители. 

Очакваме, че разкриването на потенциалните познавателни 
възможности на съвременните 6-7-годишни деца ще рефлектира 
положително върху бъдещото им  математическо развитие, чрез 
организиране на качествен и ефективен  учебно-възпитателен процес, 
съобразен с конкретните постижения на всяко дете. 

Цел на изследването е да се разкрият същността и динамиката 
на методическия модел на А. Маджаров за формиране на начални 
математически понятия и представи в контекста на съвременното 
обучение по математика. 
         Постигането на поставената цел наложи решаването на 
следните основни задачи: 

1. Да се изследват животът и творчеството на А. Маджаров, да се 
анализират съдържателно теоретичните и практико-приложни 
концепции и научни приноси за развитието на обучението по 
математика, да се изведе актуалността на неговите идеи в контекста на 
съвременната образователна реалност.  

2. Да се извърши анкетно проучване на математическите знания и 
умения на съвременните 6-7-годишни деца по методиката на А. 
Маджаров и се сравнят със срезовото проучване от 1965/66 г. Да се 
установи има ли  динамика в обема, количеството и характера на 
математическата информация, с която децата постъпват в училище, или 
тя по качество и количество се намира в статично състояние, и какво е 
отражението върху интелектуалното развитие и бъдещите им успехи.  

3. Да се разработи и апробира диагностичен инструментариум за 
изследване равнището на математическите знания и умения на децата в 
края на подготвителната група  (изходяща диагностика) и в началото на 
първи клас (входяща диагностика) в контекста на новите държавни 
образователни изисквания и стандарти за учебно съдържание. 

4. Да се извърши количествен и качествен анализ на получените 
резултати и се установи съответствието на постиженията на 6-7- 
годишните деца спрямо очакваните резултати, заложени в държавните 
образователни стандарти по направление „Математика“. Да се извърши 



сравнителна характеристика на постиженията от изходящата и 
входящата диагностика. 

5. Да се разработят и апробират  варианти от задачи по петте ядра 
на образователно направление „Математика“ за участници в „Празник 
на математиката“. Да се анализират и обобщят постиженията на децата. 
         Предмет на изследването са теоретичните и практико-
приложни възгледи и концепции на Александър Маджаров  и  тяхната  
приложимост в съвременния етап  на обучението по математика 
(измерение и съпоставимост).  
        Обект на изследването са математическите знания, умения и 
компетентности на съвременните 6-7-годишни деца. 

Въз основа на целта, задачите, предмета и обекта  
формулирахме хипотезата на изследването: 

Придобитите в предучилищна възраст математически 
знания, умения и компетентности влияят върху успеваемостта по 
математика в първи клас, като се променят тенденциите, 
установени от проф. А. Маджаров.  
 

ГЛАВА ПЪРВА. ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ И ДИДАКТИЧЕСКИТЕ 
ВЪЗГЛЕДИ НА АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ ЗА РАЗВИТИЕ НА 
НАЧАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

В първа глава разглеждаме професионалната и обществена 
дейност,  научното, педагогическото и изследователското творчество на 
А. Маджаров, което обхваща три направления:  

 методика на обучението по математика; 
 научни основи на педагогиката; 
 история на педагогическата мисъл и образованието. 
Интерес и внимание заслужават концепциите на А. Маджаров, 

които обстойно сме разгледали, за:  
 ролята и мястото на началното училище в образователната 

система;  
 за същността и функциите на началното образование и 

началното училище, за началото на задължителното обучение, за 
подготвителната група/клас;  

 за статута, подготовката и функциите на началните 
учители, за модулното обучение. 



ГЛАВА ВТОРА. АЛЕКСАНДЪР МАДЖАРОВ ЗА 
ТЕОРЕТИЧНИТЕ ОСНОВИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА НАЧАЛНИ 
МАТЕМАТИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ 

Във втора глава разглеждаме концепцията на А. Маджаров за 
формирането на начални математически понятия, системата за 
въвеждането им в училище и съвременните измерения на методическата 
система, прилагана в обучението по математика.  

Анализирани са: 
 някои основни дидактични и психологични проблеми за 

формиране на математически понятия у децата, в т.ч. за ролята на 
обучението, за характера на математическите понятия, за конкретното, 
абстрактното и „математическото“ мислене, за мисловните процеси при 
формирането на математическите понятия; 

 специални и частни въпроси и методически системи за 
изграждането на математическите понятия  – понятието естествено 
число, работа с предметни множества, изграждане на понятия за 
определени числа, понятия за действията събиране и изваждане, които 
се изграждат у децата в предучилищното и училищното обучение; 

 направен е исторически преглед на дидактико-
методическите системи за формиране на понятия за числата и 
структуриране на учебното съдържание през годините на реформи в 
образователната система от 1973 до 1991г.;  

 представена е сравнителна характеристика на учебното 
съдържание по математика за първи клас през последните реформи от 
2001 г. и 2016 г.; 

 анализирана е концепцията на А. Маджаров за 
математическата подготовка на седемгодишните деца, извършен е 
ретроспективен литературен анализ на проблема в труда му, изведени са 
някои практически аспекти на резултатите от изследването, като база за 
сравнение с психолого-педагогическата характеристика на 
съвременните 6-7-годишни деца и готовността им за училище; 

 очертани са съвременните аспекти (цел, задачи, съдържание, 
тенденции) на математическата подготовка и проблемите, породени от 
динамичните социални промени и потребностите на училищната  и 
обществената практика. 

 



ГЛАВА ТРЕТА. МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКА И 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
         3.1. Методологични основи на изследването 

Най-обща методологична основа на нашето изследване е 
научната философия. Платформата за развиване на алгоритъма на 
нашите изследователски действия е холистичният подход и синтез на 
метаанализа и на философския, структурния и функционалния подход. 
         Структурният подход ни послужи да изследваме компонентите 
на българската образователна система и структурите на исторически 
формирали се педагогически парадигми за обучението по математика, а 
функционалният – за функционирането и ефективността на тези 
парадигми.  

По своята същност изследването има теоретико-познавателна и 
конкретно-приложна цел. По характер и същност на целите 
изследването е констативно в диагностичната си част и иновационно 
чрез педагогическия експеримент. 

3.2. Методика на изследването – за решаване на 
конкретизираните задачи, постигането на целта и за доказване 
хипотезата на изследването използвахме комплексна методика, която 
обхваща: 

3.2.1. Метод на литературния обзор и теоретичен анализ 
3.2.2. Контент анализ  
3.2.3. Биографичен метод на изследване  
3.2.4. Социологически методи – разработена и апробирана е 

Анкетна карта (по методиката на А. Маджаров) за проучване на 
знанията и уменията на съвременните 6-7-годишни деца  и за сравнение 
със срезовото проучване от 1965/1966 г. (приложение 1 ДТ). 

3.2.5. Педагогическо наблюдение и педагогически   
експеримент 

Педагогическото наблюдение осъществихме текущо по време 
на експерименталната работа – както в процеса на обучение, така и по 
време на диагностичните процедури. 

Педагогическият експеримент е конвергентен и констатиращ. 
Целта е да се изследва нивото на компетентности – знания, умения и 
отношения, дефинирани като очаквани резултати от обучението по 
направление „Математика“ на съвременните седемгодишни деца, и да 



се установи ефективността и влиянието  на математическата подготовка 
върху успеваемостта на децата в 1. клас.  

За целта разработихме и апробирахме:  
        Тест 1. за изходяща диагностика на компетентностите  –  
знания,  умения и отношения по образователно направление 
„Математика“   на деца, завършили подготвителна група  
(приложение 2 ДТ). 

Тест 2. за входяща диагностика на математическите 
компетентности – знания, умения и отношения на деца, постъпили в 
първи клас (приложение 3 ДТ). 

В периода на изследването съвместно с научния ми 
ръководител разработихме и апробирахме варианти от задачи 
(приложение 4) по петте образователни ядра на направление 
„Математика“ за участници в празниците на математиката.  

3.2.6. Статистически методи за обработване на данните 
 

3.3.  Организация на изследването  
Изследването беше проведено в следните основни етапи: 
 планиране и организация на изследването (разработване на 

концепция и план-график за отделните етапи и процедури); 
 комплектуване инструментариума на изследването и 

предварително апробиране на някои от тестовите методики;   
 провеждане на диагностичните процедури, сбор на данните 

и форматирането им за статистическа обработка; 
 статистическа обработка на емпиричните резултати и 

групиране на статистическите параметри в сборни таблици; 
 графичен дизайн на основните статистически показатели – 

изготвяне на съответните диаграми, фигури и др.;  
  анализ на резултатите. 
В първия етап на изследването се очертаха: проблемът на 

изследването, предмет и обект, цел и задачи, хипотеза, уточняване на 
понятията и методиката на изследването, цялостната организация на 
изследването.  

През учебната 2015/2016 г. – месеците май-юни, беше 
проведено Анкетно проучване в над 26 детски градини от градовете  
Шумен, Разград, Варна, Исперих, Долни чифлик и селата Л. 



Каравелово, Тополи, Ябланово, Медовец, Осенец, Партизани, Яким и 
др. от Шуменска и Варненска област. Проучването реализирахме с 460 
деца от град и 220 деца от село от четвърта подготвителна група. 

Вторият етап на изследването обхваща периода от началото до 
края на учебната 2016/2017 г. с провеждане на основното изследване 
(реализация на предвидените диагностични процедури). 

През  учебната 2016/2017 г. извършихме  диагностично 
проучване на математическите знания и умения на 141 деца от 4-та 
подготвителна група (изходяща диагностика) и 380 първокласници 
(входяща диагностика) от 7 детски градини и 8 начални и средни 
шуменски училища.   

Изходящата диагностика проведохме през месеците май/юни 
в 4 детски градини от гр. Шумен: „Златна рибка“ – 21 деца, „Слънце“ – 
13, „Щурче“ – 26, „Изворче“ – 27; 2 от гр. Варна: ЧДГ „Мечтатели“ – 12 
деца,  „Детство мое“ – 20 деца, и 1 лятна група в училище „Детска 
работилница“ – 22 деца. В изследването участваха базови детски 
учители и студенти от специалност ПНУП и ПУП.  

Входящата диагностика проведохме през месеците 
септември/октомври с 380 първокласници (20 паралелки) от 8 начални 
училища в гр. Шумен: СУ „Панайот Волов“ – 20, СУ „Йоан Екзарх 
Български“ – 53, СУ „Сава Доброплодни“ – 45, СУ „Васил Левски“– 40, 
ОУ „Д-р Петър Берон“ – 85, НУ „Илия Р. Блъсков“ – 57, СУ „Трайко 
Симеонов“ – 9, СУ „Димитър Благоев“ – 71. В изследването участваха  
базови начални учители и студенти от специалност ПНУП и НУПЧЕ от 
ПФ на ШУ „Еп. К. Преславски“.  

На втория етап на изследването – през периода 2016 г. – 2018 
г., в рамките на експеримента се проведоха празници на 
математиката, в които взеха участие  над 150 деца от 
подготвителните групи на 18 детски градини.  По време на празниците 
децата решаваха варианти на задачи, разработени по образователните 
ядра от направление „Математика“ (приложение 4 ДТ). 

 Заключителният етап обхваща анализ на получените резултати 
и синтезиране на основните изводи и препоръки, написването на 
дисертационния труд и полиграфическото му оформление. 

 
 



 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ 
В четвърта глава са включени два параграфа: 4.1  и 4.2, в които 

са анализирани резултатите от апробирането на Анкетната карта,  
диагностичните  тестове и допълнителните задачи.  

4.1. Анализ на анкетното проучване на знанията и уменията 
по образователно направление „Математика“  на деца от 
подготвителни групи 

4.1.1. Умения на децата да броят в прав и обратен ред и от 
определено число 

Като се имат предвид особеностите на процеса броене, за да се 
разкрие доколко децата броят съзнателно (по методиката на А. 
Маджаров), включихме следните показатели: 1-4. възпроизвеждане 
естествения ред на числата, т.е. умението на децата да броят с числа 
до 10, 20, 50 и до 100; 5-6. броене в обратен ред от определено число; 7-
8. броене в прав ред от определено число; 9. броене на конкретни 
предмети и 10. броене на предмети, изобразени на картини (вж. табл. 
1 от ДТ).    

 
Резултатите по показател 1÷4 (фиг. 1) показват, че процентът на 

децата, които броят до 100, е най-висок – 48.53%, следван от процента 
на децата, които броят до 50 – 30.29%, до 20 – 15.59%, и най-нисък е 
процентът на децата, които броят само до 10 – 5.15%. 

Резултатите по показатели 5÷6, 7÷8 (фиг. 2) показват следното: 
процентът на децата, които броят обратно от 5 – 98.09% е с малка 
разлика от процента на децата, които броят обратно от 10 – 96.32%. По-



съществена е разликата на процента на децата, които броят от 3 нататък 
– 96.32%, с този на децата, които броят от 10 нататък – 86.18%, т.е.  по-
добре е усвоен процесът броене до 10. 

 
 

 
При показател 9÷10 (фиг. 3) броене на конкретни предмети и 

изобразени на картина, резултатите от изследването са с несъществена 
разлика – 97.21% и 96.18%. Наблюдава се тенденция за подобряване 
процеса на броене на реални и изобразени предмети. Процентът на 
децата, които успешно броят с числа, броят конкретни и изобразени 
предмети е много висок и не са налице съществени разлики, което 
показва, че процесът на броенето е усвоен съзнателно, а не механично. 

5.Броят обратно 
от числото 5

6.Броят обратно 
от числото 10

7.Броят от 3 
нататък

8.Броят от 10 
нататък

98.09 96.32 96.32

86.18

Броят в прав и обратен ред от определено число 2015/2016 г. - фиг. 2

%

9. Правилно броят 
конкретни предмети

10. Правилно броят 
предмети, изобразени на 

картина

97.21

96.18

Броят конкретни предмети и изобразени на картина 2015/2016 
г.,  фиг. 3

%



 

 

 

1. Броят до 10
2. Броят до 20

3. Броят до 50 
4. Броят до 

100 и над 100

31.09
25.83

16.36 26.725.15 15.59
30.29

48.53

Умения на децата да броят - 1965/66 - 2015/2016 г., фиг. 4

1965/1966 г. 2015/2016 г.

5.Броят 
обратно от 
числото 5

6. Броят 
обратно от 
числото 10

7. Броят от 3 
нататък

8. Броят от 10 
нататък

65.38 63.81
82.41 73.17

98.09 96.32 96.32 86.18

Умения на децата да броят в обратен ред и от определено число 
- 1965/66 - 2015/2016 г., фиг. 5

1965/1966 г. 2015/2016 г.



Резултатите по показатели 1÷4 (табл. 2 от ДТ) от проучването 
на А. Маджаров през 1965/1966 г. и нашето от 2015/2016 г. са отразени 
на фиг. 4. При сравняване с нашето изследване се установява следното: 

В нашето проучване сравнително по-висок е процентът на 
децата, които броят до 50 – 30.29%/16.36%; броят до 100 – 
48.53%/26.72%. По-висок е процентът в проучването на А. Маджаров 
при децата, които броят само до 10 – 31.09%/5.15% и броят до 20 – 
25.83%/15.59%. 

Резултатите по показатели 5÷8 (фиг. 5) от проучването на А. 
Маджаров, сравнени с нашето, установяват следното: броят обратно от 
5 – 65.38%/98.09%; броят обратно от 10 –  63.81%/96.32%; броят от 3 
нататък – 82.41/96.32% и броят от 10 нататък – 73.17%/86.18%.  

По показатели 9÷10 (фиг. 6) се установява, че процентът на 
децата, които броят конкретни предмети и предмети, изобразени на 
картини е по-висок при нашето изследване: 97.21%/89.97% и 
96.18%/88.07%. Забелязва се, че и при двете проучвания децата дават 
малко по-добър резултат при броене на конкретни предмети. 

Анализът дотук разкрива, че по всички показатели 
резултатите от проучването на децата от 2015/2016 г.  са по-добри 
в сравнение с проучването на А. Маджаров от 1965/1966 г. 
Факторите, които обуславят установените разлики,  са свързани с 
влиянието на организираното целенасочено обучение в детската 
градина, с изискванията и стандартите за математическата 
подготовка на децата, заложени в учебните програми от 2003 г., и 
се обуславят от задължителния характер на обучението в 
предучилищна възраст. 

 
В таблица 1 (от ДТ) са изведени резултатите от проучването 

през  2015/2016 г. на знанията и уменията на децата от град и село по 
показатели 1-10. Данните са онагледени на фигури 7, 8 и 9. 

Резултатите от проучването по показател 1÷4 (фиг. 7)  показват 
следната разлика в уменията на децата да броят: броят само до 10 – 0% 
за града и 15.91% за село; броят до 20 – 8.7% град и 30% село; броят до 
50 – 34.35% град и 21.82%  село, и броят до 100 – 56.3% град и 32.27% 
село. По-съществени разлики се наблюдават при броене само до 10 и до 
20 в полза на децата от град. 



 

 

 

1. Броят до 10 2. Броят до 20 3. Броят до 50 4. Броят до 100 
и над 100

0
8.7

34.35

56.3

15.91

30
21.82

32.27

Умения на децата да броят град-село 2015/2016 г., фиг. 7

град % село %

5. Броят 
обратно от 
числото 5

6. Броят 
обратно от 
числото 10

7. Броят от 3 
нататък

8. Броят от 10 
нататък

98.26 97.17 96.96 91.5297.73 94.55 95
75

Умения на децата да броят в обратен ред и от определено число град-
село 2015/2016 г., фиг. 8

град % село %



По показатели 5÷7 (фиг. 8) разликата в уменията на децата от 
град и село е несъществена: броят обратно от 5 – 98.26%/97.73%; броят 
обратно от 10 – 97.17/94.55%; броят от 3 нататък – 96.96%/95%. По- 
съществена е разликата по показател 8 – от 10 нататък броят 91.52% от 
град и 75% от село. Трудностите се дължат на факта, че децата по-добре 
са овладели процесът броене само до 10. 

Прегледът на резултатите от показател 9÷10 (фиг. 9) не 
установява разлика в уменията на децата от град/село да броят 
конкретни предмети и предмети, изобразени на картина –  
98.04%/95.45% и 96.52%/95.45%. 

 
На фигури 10, 11, 12 и 13 са онагледени резултатите по 

показатели 1÷10 от таблица 4, както следва: 
 
- фиг. 10 за град-село 2015/2016г.;  
- фиг. 11 град-село 1965/1966 г.;  
- фиг.12 динамика град 2015/2016 г.-1965/1966 г. 
- фиг. 13 динамика  село 2015/2016 г.-1965/1966 г. 
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Умения на децата да броят в прав и обратен ред и от 
определено число - град/село 2015/2016 г., фиг. 10

град %  2015/2016 село %  2015/2016
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Динамика град 1965/1966-2015/2016 г. фиг. 12

град %  2015/2016 град %  1965/1966
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Умения на децата да броят в прав и обратен ред и от 
определено число - град/село 1965/1966 г., фиг. 11
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Динамика село 2015/2016 - 1965/1966 г., фиг. 13
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Фигури 12 и 13 онагледяват динамиката на резултатите по 

показатели от 1 до 10 за град 2015/2016 г. - 1965/1966 г.  и за село 
2015/2016 г. - 1965/1966 г. Резултатите в нашето изследване са по-
добри, като се отчитат по-близки стойности на изследваните деца от 
град: например по показател 9 и 10 са почти изравнени, а при 
изследваните деца от село разликите в стойностите варират по-
чувствително в полза на нашето изследване.  

Може да твърдим, че социалната и културната среда и 
икономическият фактор не влияят върху постиженията на 
децата, когато обучението е целенасочено и организирано.  

 
4.1.2. Знания на децата за цифрите и умения за писането им 
За успешното обучение в първи клас от голямо значение е да се 

установи доколко децата познават цифрите и какви са техните умения 
да ги пишат. За тази цел са включени следните показатели: познават 
цифрите на числата до 10; умения да пишат цифрите; пишат само 
някои цифри; пишат огледално някои цифри. Резултатите от 
показателите са обобщени в табл. 5. (ДТ) и онагледени на фиг. 14 и 15. 

Данните от проучването показват, че най-висок е процентът на 
децата, които познават цифрите на числата до 10 – 98.38%, следван от 
процента на децата, които умеят да пишат цифрите до 10 – 93.09%, като 
6.91% пишат само някои цифри. Висок е процентът на децата, които 
пишат огледално някои цифри – 43.97%.   

Зависимостите между показаните резултати на децата от град и 
село са онагледени на фиг. 15. Установяват се незначителни разлики в 
полза на децата от град спрямо децата от село както следва: умения да 
пишат цифри – 94.57%/90%; пишат само някои цифри – 5.43%/10%; 
огледално пишат някои цифри – 47.17%/37.27% и познават цифрите до 
10 – 99.35%/96.36%. 

При сравняване на резултатите от нашето проучване с тези от 
проучването на А. Маджаров се установява категоричен скок в 
знанията на съвременните седемгодишни деца за цифрите и уменията 
за писането им (фиг. 16). При огледалното писане на цифри 
тенденцията се запазва, явлението е актуално и днес.  

 



 
 
 

 

 
 
Резултатите, онагледени на  фиг. 17 и фиг. 18, разкриват 

разликите между изследваните деца от град 2015/2016 г. - 1965/1966 г. и 
село 2015/2016 г. - 1965/1966 г. Очевиден е напредъкът по тези 
показатели при съвременните седемгодишни деца от град и село, което 
е свързано с периода на социалноикономическите промени в страната 
ни и задължителния характер на подготовката на децата. 
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някои цифри

4. Пишат 
огледално някои 

цифри

99.35 94.57

5.43

47.17

96.36 90

10

37.27

Знания на децата за цифрите и умения за писането им -
град/село 2015/2016 г., фиг. 15

град % село %



 
 

 

 
На фиг. 19 са онагледени данните от проучването на процента 

на децата, които не владеят добре български език от град и село и 
процентът на семействата с работещ родител в чужбина от град и село – 
фактори, които  оказват  определено влияние върху общото развитие на 
децата. Резултатите сочат, че 14.71% от децата не владеят добре 
български език и 11.47% от семействата са с поне един родител, 
работещ в чужбина, като съотношението град/село по разглежданите 

1. Познават 
цифрите до 9 2. Пишат 

цифрите до 9 3. Пишат 
само някои 

цифри
4. Пишат 
огледално 

някои цифри

58.15

9.3 27.79 33

98.38
93.09

6.91

43.97

Знания на децата за цифрите и умения за писането им 
1965/1966 - 2015/2016 г., фиг. 16

1965/1966 % 2015/2016 %

1. Познават 
цифрите  до 10 2. Пишат 

цифрите до 9 3. Пишат само 
някои цифри 4. Пишат 

огледално 
някои цифри

99.35
94.57

5.43

47.17

74.4

12.95

42.56

34

Знания на децата за цифрите и умения за писането им, фиг. 17 

град % 2015/2016 град % 1965/1966



данни е съответно: 9.57%/25.45% деца, които не владеят добре 
български език, и 10.87%/12.73% семейства с родител, работещ в 
чужбина. 

 
Според програмата за подготвителна група в ДГ, децата се 

запознават с графичните знаци на цифрите, но не се обучават 
организирано и целенасочено в писане на цифри (тази дейност се счита 
за задължение на училището). Понеже няма разработена методика за 
запознаване на децата с цифрите в условията на детската градина, всеки 
учител извършва това, както намери за целесъобразно. Данните от 
проучването показват много добри знания на децата за цифрите, 
преоткриването и  разпознаването им и добри умения за писане. 

1. Познават 
цифрите  до 10

2. Пишат 
цифрите до 9

3. Пишат само 
някои цифри

4. Пишат 
огледално някои 

цифри

96.36 90

10

37.27
48.34

7.1
18.87 22

Знания на децата за цифрите и умения за писането им, фиг. 
18 

село %  2015/2016 село %  1965/1966



Трудностите в изписването на цифрите се увеличават и от 
обстоятелството, че се поднасят не според сложността им, а по 
естествения ред на числата (А. М.). Това налага учителят да отделя по-
специално внимание на тази страна на проблема, като проявява 
индивидуален и диференциран подход към различните категории деца. 
Този показател е изследван и анализиран в параграф 4.2.2. 

 
4.1.3. Знания на децата за количества и числа 
За установяване равнището на знанията и уменията на децата за 

сравняване на конкретни множества, разбиране на понятията повече, по-
малко, толкова колкото и сравняване на абстрактни числа поставихме 
следните задачи: а) показва се множество от точки (числова фигура) и 
се иска от детето да запише броя им с цифра; б) показва се цифрата на 
дадено число и се иска да нарисува толкова кръгчета, колкото показва 
числото. Със следващите задачи се цели да се отговори на въпроса – 
доколко децата могат да сравняват две множества и да определят кое 
множество има повече и кое по-малко елементи. Върху основата на 
броенето с конкретни множества на децата се поставя задача да 
сравняват числа и да отговарят кое е по-голямо или по-малко.  

Показателите са следните: 1. правилно означават количество 
със съответно число; 2. правилно образуват множество по дадено 
число; 3. правилно сравняват множества; 4. образуват множество по 
дадено и словесна инструкция „толкова колкото”; 5. сравняват числа; 
6. образуват множество по дадено и словесна инструкция „с ... 
повече”; 7. образуват множество по дадено и словесна инструкция „с 
... по-малко”. 

Данните от табл. 7 (от ДТ) са отразени на фиг. 20. Резултатите 
от проучването по тези показатели показват, че 6-7-годишните деца се 
справят много добре с поставените задачи: 92.5% означават количество 
със съответното число; 92.35% образуват множество по дадено число – 
задача, обратна на първата. Впечатляващо  е, че сравняват множества 
93.38% от децата, а процентът на уменията за сравняване на числа е 
93.82%.  Абстрактният материал не се оказва труден за децата. По 
показател 6 и 7 не се отчита разлика – 84.56%/83.53% умеят да 
образуват множества с инструкцията „с повече“ и „с по-малко“ от 
даденото множество.  



 

 
 На фиг. 21 са онагледени съответствията в знанията и уменията 
на децата за количества и числа град-село.  По всички показатели се 
отчита минимална разлика в порядъка на 3 до 7% в полза на децата от 
град, с изключение на показател 5  – сравняване на числа, където 
минималната разлика е в полза на децата от село. 

 
Данните от табл. 8 (от ДТ) са онагледени на фиг. 22. Прави 

впечатление колко близки са резултатите по показател 3., 4. и 5.  при 
двете проучвания 2015/2016 г.-1965/1966 г., като по показател 4. – 
образуват равномощно множество, са почти изравнени – 
89.85%/89.47%. По другите показатели са налице по-високи резултати 

1. Означават 
количество с 

число

2.Образуват 
множество по 
дадено число

3.Сравняват 
множества 

4.Образуват 
множество ...  

„толкова 
колкото” 

5.Сравняват 
числа 

6.Образуват 
множество ... 
„с ... повече” 

7.Образуват 
множество ... 

„с ... по-малко” 

93.48 94.57 95.22
92.17 93.48

86.52 85.22

90.45
87.73 89.55

85

94.55

80.45 80

Количества и числа град-село 2015/2016, фиг. 21

град % село %



за 2015/2016 г., като разликата варира от 20 до 50%  в сравнение с 
проучването преди 50 години. 

Въпреки че задачите са трудни и изискват значителна 
мисловна дейност и определени практически умения, голяма част 
от изследваните деца успешно сравняват, успешно конструират 
зададени множества, дават количествена оценка и установяват кое 
множество има повече и кое по-малко елементи.  

 
4.1.4. Умения на децата за решаване на задачи 
 
Показателите са: 1. решават задачи от събиране; 2. решават 

задачи от изваждане; 3. решават задачи за събиране на числа; 4. 
решават задачи за изваждане на числа; 5. разбират, изчисляват и 
записват сбор  на числа; 6. разбират, изчисляват и записват разлика  
на числа. 

Данните от табл. 9 (от ДТ), онагледени на фиг. 23, показват, че 
91.03% от бъдещите първокласници правилно решават задачи от 
събиране, а 87.21% правилно решават задачи от изваждане. Решават 
задачи от събиране с числа – 89.12%, от изваждане с числа – 82.79%.  
Прави впечатление, че децата малко по-добре се справят с действие 
събиране спрямо действие изваждане.  Правилно разбират, изчисляват и 
записват сбор – 82.94% , и разлика – 77.65%. Фактът, че голям процент 
от децата разбират, пресмятат и записват сбор и разлика на числа, 

1. Означават 
количество с 

число

2.Образуват 
множество по 
дадено число

3.Сравняват 
множества 

4.Образуват 
множество ...  

„толкова 
колкото” 

5.Сравняват 
числа 

6.Образуват 
множество ... 
„с .. повече” 

7.Образуват 
множество ... 
„с...по-малко” 

37.65
51.04

91.82 89.47 85

55.91

40.39

92.50 92.35 93.38 89.85 93.82
84.56 83.53

Количества и числа 1965/1966-2015/2016 г., фиг.22

1965/1966 % 2015/2016 %



говори, че у тях в значителна степен е развито не само конкретно-
образното, но и абстрактно-логическото мислене. 

 
На фиг. 24 е онагледено процентното съотношение на 

резултатите по показателите за децата от град и село. 
Забелязваме, че резултатите са изключително близки по 

процент, като разликите варират от 1% до 6% в полза на децата от град 
– по показател 1., 4., 5. и 6., и в полза на децата от село – по показатели 
2. и 3.  

1. Решават 
задачи от 
събиране 

2. Решават 
задачи от 
изваждане 

3. Решават 
задачи за 
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числа
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задачи за 

изваждане 
на числа

5. Разбират, 
изчисляват и 
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изчисляват и 
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91.03
87.21 89.12

82.79 82.94
77.65

Решават задачи - 2015/2016 , фиг. 23

2015/2016 %
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изчисляват и 
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разлика  на 

числа

91.74
86.74 88.70 83.70 83.26 79.5789.55 88.18 90

80.91 82.27
73.64

Решават задачи град-село 2015/2016 г., фиг. 24

град % село %



Показаните резултати потвърждават факта, че 
равнището на подготовката на децата, израснали и обучавани в 
детска градина на село, не се различава от тази в града. Знанията и 
уменията на децата за решаване на задачи са добра и надеждна 
основа за усвояване на учебното съдържание по математика в 
първи клас. 

 Данните от табл. 10 (от ДТ), онагледени на фиг. 25, представят 
резултатите от проучването на А. Маджаров за 1965/1966 г. и нашето от 
2015/2016 г. Решават задачи от събиране 91.03%/67.17%; решават 
задачи от изваждане 87.21%/70.03%; събират числа 89.12%/60.45%; 
изваждат числа 82.79%/47.96%; записват сбор 82.94%/26.11%; записват 
разлика 77.65%/22.13%. Разликите по някои показатели варират от 17 до 
50% в полза на нашето изследване. 

 

 
Съпоставянето на  процентното съотношение на резултатите от 

изследваните деца от град 1965/1966 г. и 2015/2016 г., отразено на фиг. 
26, разкрива по-близки резултати в сравнение с тези на децата от село за 
1965/1966 г. и 2015/2016 г., отразени на фиг. 27, където разликите по 
повечето показатели варират от 30 до 60% в полза на съвременните 
деца. 

Решаването на последните две задачи изисква интегрирани 
знания за числата, за математическите знаци, с които се означават 
операциите събиране и изваждане, умения да се извършват умствени 
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задачи от 
събиране

2. Решават 
задачи от 
изваждане 

3. Решават 
задачи за 
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изваждане 
на числа
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91.03 87.21 89.12 82.79 82.94 77.6567.17 70.03 60.45
47.96

26.11 22.13

Решават задачи - 2015/2016-1965/1966 г. фиг. 25

2015/2016 % 1965/1966 %



операции с числа и умения да се пишат цифри. Поради това трябва да се 
счита, че резултатите от проведеното изследване са много добри. 

 

 
Констатираните знания и умения, които показват 

бъдещите първокласници по една толкова специална и абстрактна 
материя, каквато е решаването на задачи и числени изрази, 
изискват по-гъвкава и по-диференцирана учебно-възпитателна 
работа в началото на обучението в I клас. 

1. Решават 
задачи от 
събиране 

2. Решават 
задачи от 
изваждане 

3. Решават 
задачи за 
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числа

82.59 84.38
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37.65
33.78

91.74 86.74 88.70
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83.26 79.57

Решават задачи - град - 1965/1966-2015/2016 г., фиг. 26
град 1965/1966 г. град 2015/2016 г.
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57.86 61.37
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19.14 15.09

89.55 88.18 90 80.91 82.27 73.64

Решават задачи - село 1965/1966-2015/2016 г., фиг. 27

село 1965/1966 г. село 2015/2016 г.



4.1.5. Знания за геометричните фигури  
        С проучването установихме знанията на бъдещите 
първокласници за геометричните фигури:  кръг, квадрат, триъгълник и 
правоъгълник. 

Данните от табл. 11 (от ДТ), онагледени на фиг. 28 показват 
високи проценти на знания на децата за геометричните фигури:  квадрат 
– 98.97%; кръг – 99.41%; правоъгълник – 96.91%, и триъгълник – 
99.12%. 

 
От данните на фиг. 29 се вижда, че при децата от град и село 

резултатите са с разлика до 1%, като  при геометричната фигура 
правоъгълник са в полза на децата от село. Високите резултати от 
проучването за знанията на бъдещите първокласници за геометричните 
фигури показват, че не се влияят от социалната и културната среда. 

1. Познават 
квадрат

2. Познават 
кръг

3. Познават 
правоъгълник

4. Познават 
триъгълник

98.97 99.41

96.91

99.12

Знания за геометричните фигури 2015/2016 г., фиг. 28
%
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4. Познават 
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99.35 99.57

96.74

99.35

98.18
99.09

97.27

98.64

Знания за геометричните фигури град-село 2015/2016 г., фиг. 29
град % село %



На фиг. 32 са представени резултатите от проучването на А. 
Маджаров от 1965/1966 г. и нашето от 2015/2016 г.  

 

Очевидни са разликите в процентното съотношение на знанията 
на децата за геометричните фигури отпреди 50 години и сега. Познават 
квадрат 44.03%/98.97%; познават кръг – 49.97%/99.41%; познават 
правоъгълник – 22.41%/96.91%, и познават триъгълник 33.78%/99.12% в 
полза на съвременните 6-7-годишни деца.  

Значителни са разликите в проучването на А. Маджаров между 
знанията на децата от град и село (фиг. 31 ДТ). Познават квадрат – 
65.92%/30.82%; познават кръг – 67.26%/39.53%; познават правоъгълник 
35.12%/14.73%, и познават триъгълник – 54.32%/21.38%. Разликите 
варират от 20 до над 30% в полза на децата от град, като  най-добре 
познават кръга, след това квадрата, триъгълника и правоъгълника. В 
нашето проучване не се отчитат такива разлики. 

От анализа на резултатите се вижда, че бъдещите 
първокласници много добре познават геометричните фигури, 
знанията за които са от голямо значение за по-нататъшното 
обучение в първи клас. 

 
4.1.6. Знания и умения за ориентиране в пространството 
 
За обучението по математика в 1. клас, както посочва А. 

Маджаров, от голямо значение са  пространствените представи на 

Познават 
квадрат

Познават кръг Познават 
правоъгълник

Познават 
триъгълник

44.03 49.97

22.41
33.78

98.97 99.41 96.91 99.12

Знания за геометричните фигури 1965/1966 - 2015/2016 г., фиг. 32

1965/1966 % 2015/2016 %



децата и усвояването на определена система за отчитане на посоките в 
пространството. Системата за отчитане на посоките в пространството 
има определено значение за правилното усвояване на процеса на писане 
на цифрите и записването на числата. Във връзка с това в изследването 
са включени и задачи, от решението на които се правят изводи за това, 
доколко в бъдещите първокласници е изградена материалната система 
за отчитане.  

Резултатите от проучването от 2015/2016 г. са отразени в табл. 
13 (от ДТ), фиг. 33. Разбират понятията „по-голям“ и „по-малък“ – 
97.35%, „по-дълъг“ и „по-къс“ – 95.15%, определят посоките „ляво-
дясно“ – 77.94% и посоките „горе-долу“ и „напред-назад“ – 98.24%. 
Затруднения се установяват при определяне на посоките  „ляво-дясно“. 
Очевидно е, че материалната система за отчитане на посоките не е 
напълно изградена при седемгодишните деца. 

Данните на фиг. 34 представят процентното съотношение на 
знанията и уменията за ориентиране в пространството на децата от град 
и село.  Установяват се близки резултати, с разлика от 2% до 4% по 
всички показатели в полза на децата от град, с изключение на 
определяне посоките „ляво-дясно“,  където децата от село дават с 1% 
по-добри знания. Това показва, че различната социална и културна 
среда не влияе на постиженията на децата. 

 
Резултатите от проучването на А. Маджаров от 1965/1966 г., 

сравнени с проучването от 2015/2016 г., показват, че разбират 
понятията:  по-голям и по-малък (1965/1966-2015/2016)  –  95.07%/ 
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97.35%; по-къс и по-дълъг – 91.65%/95.15%; посоките „горе-долу“ – 
89.41%/98.24%; „напред-назад“ – 88.68%/98.24%, от изследваните деца. 
Забелязва се, че  варират с 2% до 10%  в полза на децата от нашето 
проучване. Резултатите от проучването на знанията  за посоките „ляво-
дясно“  са в полза на децата от 1965/1966 г. – 82.63%/77.94%. По този 
показател процентите са най-ниски и в двете проучвания. 

 

Натрупаните знания и умения в процеса на обучението в ДГ  
позволяват на децата правилно да оценяват пространствени отношения, 
развива се умението за оценка на разстояния, извършва се плавен 
преход от тримерното в двумерното пространство и обратно, овладява 
се словесната система за отчет.  
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Освен от различните системи на отчет, пространствените 
отношения се обуславят и от нивото на психомоторното развитие. Чрез 
моториката детето опознава реално пространството, което го заобикаля. 
Усъвършенства се фината моторика на ръката чрез упражненията за 
писане, рисуване, чертане. Конструирането на разнообразни игри и 
упражнения от учителя стимулира пространствено-схематичното 
мислене на децата. 

Като цяло нашето проучване разкри, че бъдещите 
първокласници показват много добра подготовка със знанията и 
уменията, които притежават за пространствените отношения. 
Трудностите при определяне на различните посоки произтичат от 
техния относителен  характер.  

 
4.2. Резултати и анализ на изходящата и входящата 

диагностика  на знанията и уменията по образователно направление 
„Математика“  на деца, завършили подготвителна група и 
постъпили в първи клас  

4.2.1. Знания на децата за количества, числа и отношения 
За проучване на знанията и уменията на децата за количества, 

числа и отношения от ядро „Количествени отношения“ по показатели 
броене, установяване на съответствия и моделиране на отношения, 
на изход/вход1 включихме следните задачи: 1. моделира числова редица 
(зад.2/зад.3); 2. определя реда на обект в редица от 10 предмета (зад.7/зад.4); 
3. съотнася количество към знаков белег (цифра) (зад.1/зад.1); 4. 
възпроизвежда количество по знаков белег (цифра) (зад.3/зад.2); 5. брои и 
записва количество с число (зад.9/зад. 6); 6.1. моделира количество – 
„толкова-колкото“ (зад.6.1

/зад.7.1); 6.2. ... „повече“ (зад.6.2/зад.7.2); 6.3. ... „по-
малко“ (зад.6.3/зад. 7.3) (вж. приложениe 2.1 и приложение 3.1 от ДТ).  

По показател броене установяваме знанията на децата за: 
числова редица, умение за моделиране на числова редица и за редното 
значение на  числото. Задачите са: да довършат във възходящ ред по 
даден образец модела на числовата редица; да зачеркнат третата и 

1 Изходяща диагностика в края на подготвителната група/входяща диагностика 
в началото на 1. клас 

                                                 



седмата топка в редицата от десет топки. На табл. 15 (от ДТ), фиг. 38, 
39 и фиг. 40 са отразени резултатите, както следва: успешно моделират 
числова редица  94.33%/96.05% от  от изследваните деца, т.е. 2% дават 
по-добър резултат на вход, което е незначителна разлика. При 
определяне реда на обект в редица от десет предмета успешно се 
справят 90.07%/90%. Грешките при тази задача са при отброяването и 
зачеркването на седмата топка – някои деца са зачеркнали шестата, 
други са започнали ново отброяване и са зачеркнали десетата. 

 

 



 

 

 По показател съотнасяне между количества и числа 
установяваме знанията и уменията на децата за съотнасяне на 
количество към знаков белег; възпроизвеждане на количество по знаков 
белег  и броене и записване количество с число. Резултатите показват 
(фиг. 40, 41 и 42), че 99.29%/98.68% от децата се справят успешно със 
задачата за съотнасяне на количество към знаков белег, а 97.16%/99.74% 
успешно възпроизвеждат количество по знаков белег. Задачата за 
броене и записване на количество с число са решили    94.33/89.74% от 
изследваните деца, с около 5% по-нисък резултат при вход.  При тази 
задача някои от децата не са разбрали изискването в условието да 



преброят и запишат с число броя на „точките в двете зарчета“ и са 
нарисували числова картинка на количеството, а други са сравнили 
количествата в двете зарчета с графични знаци. 

По показател моделиране на количествени отношения – 

„толкова-колкото“, „повече“ и „по-малко“ (фиг. 45) децата показват 
следните резултати: най-добре се справят с моделиране на количество 
„толкова-колкото“ – 95.04%/94.72%; моделират количество  „повече“ – 
81.56%/93.2% и моделират количество  „по-малко“ – 89.36%/91.42%. 

 
На фиг. 45 се отчитат 12% разлика при отношението „повече“ в 

полза на децата при вход, което е добър индикатор за осмисляне на 
поставената задача, другите резултати са близки по стойности на вярно 
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решилите поставените задачи на изход и на вход.  Допуснатите грешки 
при моделиране на отношението повече може да обясним с неточност 
при задаване условието на задачата, защото само в една подготвителна 
група се отчита сравнително нисък резултат – едва 33.33% от децата 
дават верен отговор. 

За да решат успешно поставените задачи децата трябва да са 
усвоили количественото и поредното броене, да умеят да дават точна 
количествена оценка на множествата, да разбират смисъла и значението 
на изразите „толкова колкото“, да могат да конструират (моделират) 
второ множество с толкова, повече или по-малко елементи, колкото са в 
даденото.  

Въпреки сложната мисловна и практическа дейност, която 
следва да извършат, децата се справят успешно. Високите 
резултати показват трайни и осъзнати знания по изследвания 
показател.  

 
4.2.2. Знания за цифрите и умения за писането им и 

сравняване на количества и числа 
Проучването по този параграф включва следните показатели: 1. 

записва с цифри пропуснатите числа в прав ред в числова редица; 2. 
записва с цифри пропуснатите числа в обратен ред в числова редица;  
3. пише огледално някои цифри.  

Резултатите от фиг. 46, 47 и 48 показват, че на изход/вход 
99.29%/99.21% от децата пишат цифрите в прав ред в числова редица и 
98.58%/95.79% пишат цифрите в обратен ред в числова редица, което е 



много  висок резултат.  

 
Известно е, че писането на цифрите не е регламентирано като 

очакван резултат в учебната програма. Това умение се формира в 
процеса на запознаване на децата с всяко число чрез моделиране с 
пръчици, шнурчета, изписване във въздуха, преоткриване, оцветяване 
на контурни цифри, писане на елементи на цифрите, като тези дейности 
се извършват с желание от децата. Някои учители ползват тетрадки с 
квадратчета за писане на цифри, което считаме за добра практика. 
Други казват, че писането на цифри е работа на колегите от началния 
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етап. За съжаление, въпросът за писане на цифри от децата в 
детската градина остава неуточнен и в новото учебно съдържание 
 и се тълкува от всекиго по различен начин.  

Относно огледалното писане на цифри - резултатите показват, 
че на изход-вход 45.14%/51.03% от децата пишат огледално някои 
цифри. В много случаи под влияние на непродължително обучение, до 
първите два-три месеца от началото на учебната година този факт 
изчезва – децата се научават да пишат цифрите по приетите начини и 
правила.   

Считаме, че ако съвместно със запознаването с цифрите се 
работи и върху уменията за писането им в детската градина,  това 
ще се отрази и на по-нататъшната работа – при действията 
сравнение, моделиране,  решаване на задачи от добавяне и отнемане 
и т.н. 

 

 
По показател сравняване на количества и числа резултатите 

показват, че на изход 94.33% от изследваните деца успешно сравняват 
количества, а 95.74% успешно сравняват числа, въпреки абстрактния 
характер на поставената задача. На вход 88.16% успешно сравняват 
количества, а 81.05% успешно сравняват числа. Установява се  разлика 
от 6% за по-добре справилите се при сравнение на количества и 14% по-
добри резултати при сравняване на числа на изход (фиг. 51). Въпреки 
по-ниските резултати на вход, които се дължат на допуснати грешки 
при броенето на изобразените множества, и съответно грешно поставен 



графичен знак  или нерешени задачи от първокласниците в някои от 
паралелките, можем да твърдим, че са формирани трайни знания за 
сравняване на количества и числа и умения за правилно и успешно 
прилагане на графичните знаци „> = < „. 

 
4.2.3. Знания за аритметичните действия събиране и 

изваждане 
За проучване на знанията и уменията за аритметичните 

действия събиране и изваждане включихме три типа задачи по следните 
показатели: 1. моделира задача (числов израз)  за събиране по картина; 
2. моделира задача (числов израз) за изваждане по картина; 3. записва 
и решава текстова задача със събиране; 4. записва и решава текстова 
задача с изваждане; 5. събира числа до 10; 6. изважда числа до 10. 

На табл. 17 (от ДТ), фиг. 52, 53 и 54 са отразени резултатите от 
решаването на първия тип задачи, свързани с умение за моделиране на 
числов израз по картина с действие събиране  и действие изваждане на 
изход/вход. Успешно са решили задачата за събиране  85.82%/77.19% , а 
за изваждане 93.62%/73.39%. Установяваме, че на изход 8% от децата се 
справят по-успешно с действие изваждане, а на вход резултатите са по-
ниски и при двете задачи за моделиране на числов израз по картина – с 
8% за събиране и 20% за изваждане. 

По втория тип задачи: решава текстова задача със събиране 
и изваждане, резултатите са представени на фиг. 55, 56 и 57 на изход-
вход.  

От третия тип задачи – събиране и изваждане на числа, 
резултатите са отразени в табл. 17, фиг. 58, 59 и 60. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

Данните разкриват, че от трите типа задачи с действие 
събиране/изваждане на изход най-високи са резултатите от записване и 
решаване на текстова задача – 97.16%/90.78%, следват събиране и 
изваждане на числа – 90.78%/84.4%,  и моделиране на числов израз – 
85.52%/93.62%.  

На вход най-добри са резултатите от задачите за събиране и 
изваждане на числа – 86.58%/78.95%, записват и решават текстова 
задача – 86.84%/60.26%, а успешно моделират числов израз – 
77.19%/73.39% от първокласниците. 

Както вече посочихме в анализа от Анкетното проучване (4.1.4), 
за разбиране и успешно решаване на задачи от децата се изискват 
интегрирани знания: необходимо е да са усвоили знания и умения за 
количествени отношения, отношения между числата, практическо и 
графично моделиране, аналитико-синтетични умения и схематично-
графични умения за изразяване решението на задачата.  

Считаме, че учителят трябва да познава възможностите, 
както и  трудностите и пропуските, които срещат децата при 
решаването на задачи, и да се развиват уменията им в тази насока. 
Това е много добра основа за обучението в първи клас по област на 
компетентност „моделиране“.  

4.2.4. Знания за геометричните фигури 
За проучване на усвоените знания за геометричните фигури: 

кръг; квадрат; триъгълник и правоъгълник, поставихме задачи за 
преоткриване на геометрични фигури и записване на техния брой. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данните, обобщени на фиг. 63, показват, че на изход  100% от 
децата познават кръг, квадрат и правоъгълник и 99.29% откриват и 
познават триъгълник. На вход  95.26% откриват и познават кръг, 95% 
квадрат, 94.71% триъгълник и 94.21% правоъгълник. Отчита се 
несъществена разлика от 4-5% между изход-вход (фиг. 63)  в полза на 
децата при изход. Допуснатите неточности в отговорите на поставената 
задача на вход се дължат не на непознаването на геометричните фигури, 
а  на пропуски при откриването им, поради невнимание и бързане. 

4.2.5. Знания и умения за пространствени отношения 
За отчитане на знанията и уменията за ориентиране в 

пространството включихме задачи по показателите: 1. определя 
посоките ляво-дясно; 2. определя отношенията пред-зад, горе-долу, 
между.  

1.Познава кръг 2. ... квадрат 3. ... триъгълник 4. ... 
правоъгълник

100 100 99.29 100

95.26 95 94.74 94.21

знания за геометричните фигури - изход-вход, фиг. 63

изход % вход %



Резултатите, отразени на фиг. 64 показват, че на изход 85,82% 
от изследваните деца определят правилно посоките ляво-дясно, на вход 
73.98% се справят успешно с тази задача. Трудностите при отчитане 
посоките ляво-дясно са свързани с относителния характер на понятията. 
При определяне отношенията „пред-зад“, „горе-долу“, „между“ над 
95% от децата се справят успешно.  

 
4.2.6. Знания и умения за измерване и мерни единици 
Целите и очакваните резултати, заложени в учебното 

съдържание на  ядро „Измерване“, са:  формиране на елементарни 
представи за величините дължина, обем, маса и време; умения за 
измерване с мерна единица и представяне на резултата от 
измерването; осмисляне функцията на числото като отношение 
между измерваната величина и мерната единица. За проучване на 
знанията и уменията включихме четири  задачи по следните показатели: 
1–3. сравнява изобразени предмети по дължина, ширина и тегло; 4. 
измерва дължина с условна мярка; 5. измерва маса (тегло) с условна 
мярка; 6. познава българските монети и банкноти.   

 

 
 Резултатите от проучването на знанията и уменията на децата 
по показател 1–3 са отразени на фиг. 65, 66 и 67.  Задачата е да се 
посочи най-дългият молив, по-тежките плодове, най-широката лента, 
т.е. да се проучи усвояването на понятията дълъг-къс, тежък-лек, тесен-
широк чрез сравнение на изобразени обекти. На изход-вход 
100%/97.89% правилно сравняват изобразени предмети по дължина; 
85.82%/73.42% сравняват по тегло и 84.40%/74.74% правилно посочват 



най-широката лента. Установени са разлики от 12% при сравняване по 
тегло и 10% при сравняване по ширина в полза на изход.  

Децата допускат грешки, като смесват понятията повече с по-
тежък (трите обекта посочват за по-тежки от двата), както и дължина с 
ширина (от трите хаотично разположени шалчета с различна ширина не 
преоткриват най-широкото, а посочват най-дългото). 

 

1.Сравнява изобразени 
предмети по дължина

2. ... по тегло 3. ... по ширина

100
85.82 84.4

97.89

73.42 74.74

измерване - изход-вход, фиг.  67

изход % вход %



По показател измерва дължина и маса с условна мярка (стъпка, 
везни, теглилки) резултатите са отразени на фиг. 68, 69 и 70: на изход-
вход 93.62%/61.02% правилно определят броя на стъпките, а 
70.92%/59.75% правилно определят масата (теглото) на изобразените 
обекти в задачата. Около 32% от децата при вход спрямо изход са дали 
грешен отговор при посочване броя на стъпките, определящи 
дължината на измерваната пътечка, а 10% по-малко правилно определят 
теглото на обектите на везните.   

На фиг. 71, 72 и 73 са резултатите от проучване знанията на 
децата за паричните знаци – монети и банкноти.  На изход-вход 
60.99%/50.53%  от децата правилно свързват изображенията на 
монетите и банкнотите с техните стойности. Грешката, която са 
допуснали 31.21%/45.80% на изход-вход, е при свързване 
изображението на банкнотата от 10 лв. и монетата от 10 ст. с една и 
съща стойност – 10 лв. Това означава, че около 45% от децата не правят 
разлика между понятието стотинка и лев. Трудностите произтичат от 
факта, че в подготвителната група се формират понятия за числата до 10 
и не се дава представа за левовата равностойност – това се прави в 
първи клас при запознаване с числата до 100. 



 Резултатите от изследването показват, че децата срещат 
трудности при осмисляне функцията на числото като отношение 
между измерваната величина и мерната единица и при разбиране 
връзката: число, измерено количество и мерна единица. 
Изграждането на практически умения за измерване, на техники за 
измерване, на умения за изразяване на резултата от това действие 
са приоритет в това образователно ядро.  Необходимо е да се 
обогати и разгърне дейността измерване в детската градина. 

4.2.7. Резултати от постиженията на 6-7-годишни деца, 
участници в „Празник на математиката“  

Отчитането на резултатите от разработените и апробирани 
авторски варианти от задачи за деца участници в „Празник на 
математиката“ извършихме по следните показатели:  

1. Събиране и изваждане на числата до 10 – 2016/зад. 2а;
2017/зад.1а; 2018/зад.1а; 

2. Сравняване на числа и сбор и разлика с числа – 2016/зад. 2б;
2017/зад.1б; 2018/зад.1б; 

3. Измерване с условна мярка – 2018/зад. 2;
4. Преоткриване на геометрични фигури – 2016/зад. 1;

2017/зад. 6; 2018/зад. 6; 
5. Дорисуване симетрична част на фигура в квадратна мрежа

(представа за симетричност и ос на симетрия) – 2017/зад. 2; 2018/зад. 5; 
6. Пространствено и схематично ориентиране в квадратна и

координатна мрежа – 2016/зад. 3; 2017/зад. 5; 2018/зад. 4; 
7. Времеви отношения – 2016/зад. 5; 2017/зад. 3; 2018/зад. 3;
8. Логически задачи – 2016/зад. 4; 2017/зад. 4; 2018/зад. 7

(приложение 4, 4.1, 4.2 от ДТ). 

Първият показател отчита знанията и уменията за събиране и 
изваждане на числата до 10 без нагледна опора (фиг. 74). Резултатите 
от апробираните задачи са отлични – 96.43%/95.69%/92.16% от 
участниците събират и изваждат числа до 10, като в последната задача 
събират и изваждат левовите стойности на посочени продукти. Малкият 
процент  допуснати грешки се дължи на прибързаност при смятането.  



От голямо значение за предстоящото обучение по математика е 
да се установи доколко децата разбират абстрактното значение на 
математическата символика (знаците: за събиране „+“, „–“ за изваждане, 
„=“ за равенство, за повече „>“ и по-малко „<“), доколко разбират 
информацията, която се съдържа в нея, и могат ли, от една страна, да 
ползват символите, а от друга, да действат съобразно информацията, 
която се съдържа в тях. В тази насока е важно да се установи умението 
на децата: да сравняват числа, да сравняват сбор и разлика с число, като 
се ръководят от знаците и големината на отделните числа. За тази цел 
включихме  втория показател, който показва знанията и уменията за 
сравняване на числа и сбор и разлика с число. 

 Резултатите от апробираните задачи в трите варианта са високи 
– верни отговори посочват 89.24%/100%/93.14% от участниците.
Задачите за сравняване на числа решават 100% от децата, а сравняват 
сбор и разлика с число без пресмятане, като се съобразяват с големината 
на числата и знаците 89.24% /93.14%  (фиг. 75). 

Резултатите показват, че децата разбират абстрактното 
значение на математическите символи. Знанията за свойствата на 
действията събиране и изваждане са осъзнати и умело се прилагат 
при решаване на задачи за сравняване.  



По показател измерване с условна мярка задачите са за 
измерване на дължина с две различни условни мерки (лапа, стъпка), 
измерване на  тегло с условна мярка  (кубчета) и изразяване на 
резултата с число. Резултатите са много добри: 82.35% от децата 
измерват правилно дължина с условна мярка и 92.16% дават верен 
отговор на задачата за измерване на тегло (фиг. 76). Тук тенденцията е 
към подобряване в сравнение с резултатите от диагностичния тест. 

Допуснатите грешни отговори се дължат на отборната работа – 
повтаряне на допусната грешка от съотборник, прибързаност при 
броенето, несъобразяване с различните мерни единици при измерване 

измерване на дължина измерване на тегло

82.35

92.16

Измерване с условна мярка - фиг. 76

%  2018 г.



на една и съща дължина, което води съответно до разлика при 
изразяване на резултата. Измерването на величини с условни мерки 
задълбочава математическите знания и развива умствените способности 
на децата. Усъвършенстване уменията на децата за измерване на обекти 
с условно избрана мeрна единица, откриване връзката между измерване, 
единица мярка и резултат дообогатява представите за числото като 
резултат от измерване на величините. За успешното решаване на тези 
задачи е необходимо разгръщане на практическата и предметно-
математическата дейност в детската градина.  

Знанията за геометричните фигури и преоткриването им в 
композиции проверихме със задачи в трите варианта. Резултатите (фиг. 
77) показват, че преоткриват кръг: 97.92%/98.60%/100%; триъгълник
95.14%/88.89%/96.47%; правоъгълник: 90.48%/100%/81.57%; квадрат: 
100%. 

Допуснатите грешки са при изброяването на геометричните 
фигури в композиция, а не при разпознаването им, и се дължат на 
недостатъчно разпределение на вниманието и концентрацията, както и 
на стремежа на децата да бъдат първи, което не е изискване за формата 
на празника, но е присъщо за детето. 

Задачите за дорисуване симетрична част на фигура в 
квадратна мрежа са свързани с началните представи за ос на симетрия 
и признаците за еднаквост, чрез тях се усъвършенства фината моторика 
на ръката, стимулира се геометричното и пространствено мислене. 
Резултатите показват добри умения за дочертаване в квадратна мрежа 



на симетрична част на фигура – 41.67%/75.69% рисуват правилно 
симетричните елементи на фигурата (фиг. 78). Видно е, че тези задачи 
затрудниха децата, но предизвикаха интерес и също отчитаме 
подобряване всяка следваща година. 

Трудностите произтичат от ограничения брой упражнения за 
чертане, измерване, дорисуване – дейности, на чието съдържание трябва 
да се обърне съществено внимание в детската градина. 

По показател пространствено ориентиране задачите включват 
определяне на посоките „ляво-дясно“, откриване пространственото 
разположение на обекти по даден модел, ориентиране в квадратна 
мрежа по зададена схема, ориентиране в координатна мрежа 
(определяне мястото на обекти в равнината по два числови ориентира).  

Резултатите от апробираните задачи са отлични: 
93.75%/100%/90.20% (фиг. 79). Задачите от това ядро стимулират 
пространствено-схематичното мислене на децата. 

Задачите по показател времеви отношения показват знанията и 
усета на децата за ден и час. Изискването е да се отрази времето за 
извършване на определени дейности върху часовник и да се посочи 
денят от седмицата. Резултатите са отлични: 94.79%/89.22%/96.73% са 
верните отговори (фиг. 80). 

Логическите задачи по последния показател са от вида 
„математическо судоку“ (с липсващи фигури или цифри) – задачата е 
във всеки ред и всяка колона да се поставят липсващите фигури/цифри, 
без те да се повтарят – т.е. условията са две. Резултатите са много 
добри: 77.43%/62.25%/91.18%/78.43% (фиг. 81).  



Грешката, която са допуснали голям процент от децата, е че са 
изпълнили само първото условие в задачата – липсващите фигури/числа 
да не се повтарят във всеки ред, и не са отчели изискването да не се 
повтарят във всяка колона. Друга грешка е „доверяване“ на решението 
на вече сгрешило дете от отбора.  

Анализите на данните от анкетното проучване, от 
експерименталното диагностично  изследване и допълнителните 
задачи ни дават  достатъчно основания да приемем постановката, 
че хипотезата на нашето изследване се потвърждава.  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Математическата подготовка в детската градина като вид 

специална подготовка на детето за училище е ориентирана към 
интелектуалната готовност и затова диагностицирането ѝ е особено 
важно и актуално днес, в контекста на новите държавни образователни 
стандарти. Успешното и целенасочено развитие на детето може да се 
насърчава, ръководи и надгражда само ако се познават индивидуалните 
му особености и възможности.  

За математическата готовност за училище не е достатъчно 
децата да познават числата до десет, да броят в прав и обратен ред. По-
важни са уменията на детето да наблюдава и сравнява, да съпоставя и 
анализира, да измерва обекти по разнообразни признаци, да подрежда 
обекти в редици или да открива правила, закономерности, логически 
връзки, да моделира количествени и пространствени отношения, да 
рисува и чертае в квадратни и координатни мрежи.  

Следва да отбележим, че разкриването на придобитите 
математически компетентности – знания, умения и отношения, 
необходими за успешно преминаване към училищното образование на 
съвременните седемгодишни деца, дава възможност за решаването на 
много практически проблеми като: 

 подобряване на учебно-възпитателната работа по
математика в детската градина, като се оптимизира системата за 
проследяване и диагностика на постиженията на децата по показателите 
в съответните ядра;  

 осигуряване на възможност за представяне и утвърждаване
на собствено поле за професионална изява и избор на учителя; 

 оптимално  структуриране на учебното съдържание в
подготвителния период на първи клас и ориентиране дейността на 
учителя спрямо индивидуалните постижения на всяко дете; 

 ранно откриване и възможност за развитие на
математическите способности на учениците по посока на 
диференциацията в рамките на класа и във формите на 
свободноизбираемата подготовка. 

Генерализирането на множеството междинни изводи в 
отделните части на дисертационния труд и представеното обобщение ни 
позволи да синтезираме основните изводи и препоръки. 



ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 
ИЗВОДИ 

1. Теоретичните концепции на А. Маджаров за формиране на
начални математически понятия у учениците и методическата система 
за въвеждането на тези понятия, както и разработеният 
инструментариум за изследване на математическата подготовка на 
седемгодишните деца са актуални и практически значими в 
съвременния етап в обучението по математика. 

2. Анализът и обобщаването на резултатите от анкетното
проучване (по методиката на А. Маджаров) на знанията и уменията на 
460 деца от град  и 220 деца от село, завършили подготвителна група,  
показа, че е овладян съществен обем от математически знания и 
свързаните с тях умения. Потвърдиха се очакваните високи резултати 
по показателите: броене в прав и обратен ред и от определено число; 
броене на реални и изобразени предмети; знания за цифрите и умения 
за писането им; знания за сравняване на множества и числа; умения за 
решаване на задачи; знания за геометричните фигури; знания и умения 
за ориентиране в пространството. 

3. Сравнителният анализ разкри, че почти по всички
показатели проучването от 2015/2016 г.  дава по-добри резултати в 
сравнение със срезовото  проучване на А. Маджаров от 1965/1966 г. 
Факторите, които обуславят установените разлики,  са свързани с 
влиянието на организираното обучение в детската градина, с 
изискванията и стандартите за математическата подготовка на децата, 
които днес  са твърде различни и в  по-олекотен  вариант в сравнение 
със заложените през миналите  периоди. 

4. Анализът и обобщаването на резултатите от проучването на
знанията, уменията и компетентностите на 141 деца в края на четвърта 
подготвителна група и 380 първокласници в началото на учебната 
година с разработения експериментален диагностичен инструментариум 
показват следното: 

Високи резултати са постигнати по показателите: моделира 
числова редица; определя реда на обект в редица от 10 предмета; 
съотнася количество към знаков белег (цифра); възпроизвежда 
количество по знаков белег (цифра);  брои и записва количество с 



число; моделира количествени отношения; записва с цифри числа в прав 
и обратен ред в числова редица; сравнява количества и числа; познава и 
преоткрива геометричните фигури: кръг, квадрат, триъгълник и 
правоъгълник; определя отношенията пред-зад, горе-долу, между; 
сравнява изобразени предмети по дължина; решава логическа задача с 
едно условие. 

Много добри и добри са резултатите по показатели: моделира 
задача (числов израз)  за събиране и изваждане по картина; записва и 
решава текстова задача със събиране и изваждане с нагледна опора; 
събира и изважда числа до 10; определя посоките ляво-дясно; сравнява 
изобразени предмети по тегло и ширина; измерва дължина с условна 
мярка; измерва маса (тегло) с условна мярка; решава логическа задача 
с две условия; познава българските монети и банкноти. 

5. Анализът и обобщаването на резултатите от постиженията
на деца, участвали в Празник на математиката показват, че са 
придобили следните знания и умения: събират и изваждат числата до 
10 в абстрактен план; сравняват числа, сравняват сбор и разлика с 
число; имат начална представа за симетрия, умеят да дочертаят 
симетрична част на фигура в квадратна мрежа; имат знания и умения 
за пространствено-схематичното ориентиране и развито „чувство за 
време“; измерват дължина и тегло с условна мярка и изразяват 
резултата от измерването; решават логически задачи. 

6. Установихме, че въвеждането на задължителния характер на
подготовката за училище, промените в нормативната уредба, които 
регламентират предучилищното възпитание и подготовка, както и 
промените в съдържателните аспекти на предучилищното и 
училищното образование като елементи на социално-икономическите 
промени у нас са фактори, които гарантират високо качество на 
образование и равен старт на всяко дете. 

7. Проучването показва, че съвременните 6-7-годишни деца
притежават достатъчни по обем и осъзнати математически знания. Без 
преувеличение твърдим, че покриват  и надхвърлят по някои показатели 
очакваните резултати, установени в държавните образователни 
стандарти. Не констатирахме съществени разлики в знанията и 
уменията на децата от град и село, т.е. влиянието на социалната  и 



културната среда, владеенето на език и др.  е незначително при наличие 
на организирано и целенасочено обучение  и възпитание.  

8. Приложеният инструментариум за измерване и проверка на
математическите знания и умения и технологията по провеждането му 
не са прилагани в практиката. Считаме, че отговаря на изискванията и 
критериите за измерване на математическите постижения на учениците 
и може да послужи за ориентир в работата на детските и началните 
учители.  

9. В своята целокупност нашето проучване установява по-
високи резултати по повечето показатели в сравнение с проучването на 
А. Маджаров, проведено преди 50 години. Тази констатация, заедно с 
направените изводи дава достатъчно основания да приемем 
постановката, че хипотезата на нашето изследване се потвърждава. 



ПРЕПОРЪКИ 

1. Считаме, че някои установени от нас трудности могат да се
преодолеят чрез допълнителна работа по отношение на учебното 
съдържание по темите за моделиране на количествени отношения, 
измерване, за пространствено-схематичното ориентиране, по темите за 
запознаване с графичните символи и знаци и свързаните с тях умения за 
писане, чертане, рисуване. Това би могло да се постигне с използването 
на  иновативни методи и подходи.  

2. Необходимо е създаване на емоционална и мотивационна
основа за стимулиране на познавателния интерес на децата чрез 
обогатяване на математическите дейности (за развиване на умения да се 
мисли, да се наблюдава, да се сравнява и анализира, да се решават 
задачи)  и включване в разнообразни форми за изява (участия в 
конкурси, състезания, празници на математиката). 

3. Необходимо е осигуряване на единност в  критериите за
измерване на математическите постижения на учениците и перманентно 
обновяване на диагностичния инструментариум. 



НАУЧНИ ПРИНОСИ 

1. Осъществен е реферативен преглед на научната литература,
на учебната документация и нормативната уредба по разглеждания 
проблем. Проучени са теоретичните и практико-приложни възгледи и 
концепции на Александър Маджаров и тяхното приложение в 
съвременния етап на обучението по математика. 

2. Схематизиран е адаптиран модел (по методиката на
Маджаров) за формиране на понятието „число“ в детската градина и 
проверен чрез проведеното проучване. 

3. Разработена и апробирана е анкетна карта за проучване на
знанията и уменията на 680 деца от предучилищни групи от различни 
райони на страната по методиката на А. Маджаров. Направена е 
сравнителна характеристика със срезовото проучване от 1965/1966 г. 
Данните са анализирани и обобщени. Получени са изводи с научно-
приложен принос. 

4. Разработен и апробиран е авторски диагностичен
инструментариум за изследване равнището на математическите 
знания и умения на децата в края на предучилищна подготвителна 
група  (изходяща диагностика на 141 деца) и в началото на първи клас 
(входяща диагностика на 380 първокласници) в контекста на новите 
държавни образователни изисквания и стандарти за учебно 
съдържание.  

5. Разработени и апробирани са авторски задачи по
образователните ядра на направление „Математика“ за деца, 
участници в „Празник на математиката“.  

6. Приложеният инструментариум за измерване и проверка на
математическите знания и умения дава възможност за осигуряване 
качество и единност в критериите за измерване на математическите 
постижения на учениците  и може да послужи за ориентир в работата 
на детските и началните учители. 
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