
Изяви на учениците от 5, 6 и 7 клас 
по иновация “Дигитална класна стая по 

математика” при СУ “Л. Каравелов”   
гр. Несебър  



 

 

Екип преподаватели: 

Пламена Иванова, Мария Кудева,  
Таня Георгиева, Николина Ганчева 

Работна среща за обсъждане на иновациите  

 



Открит урок  6 клас 2022 г. “ Математика в 
игра и състезание” 

Преподавател: Николина Ганчева   

ППпри състезание 



Открит урок  6 клас 2022 г. “ Математика в 
игра и състезание” 

Преподавател: Николина Ганчева  



Посещение на преподаватели и ученици от 5 и 6 
клас в СУ “Л.Каравелов” гр. Добрич по НП     

“Иновации в действие” 2022г. 



Посещение на преподаватели и ученици от 5 и 6 
клас в СУ “Л.Каравелов” гр. Добрич по НП     

“Иновации в действие” 2022г. 



Посещение на преподаватели и ученици от 5 и 6 
клас в СУ “Л.Каравелов” гр. Добрич по НП     

“Иновации в действие” 2022г. 



Посещение на преподаватели и ученици от 5 и 6 
клас в СУ “Л.Каравелов” гр. Добрич по НП     

“Иновации в действие” 2022г. 



Посещение на преподаватели и ученици от 5 и 6 
клас в СУ “Л.Каравелов” гр. Добрич по НП     

“Иновации в действие” 2022г. 



Посещение на преподаватели и ученици от 5 и 6 
клас в СУ “Л.Каравелов” гр. Добрич по НП     

“Иновации в действие” 2022г. 



Проект “ Коледна украса с геометрични 
фигури и тела” 6 клас, 2021 г. 



Проект “ Коледна украса с геометрични 
фигури и тела” 6 клас, 2021 г. 



Проект “ Коледна украса с геометрични 
фигури и тела” 6 клас, 2021 г. 

Коледната пощенска кутия на 6 а клас 
 



Изследователски дейности за изучаване на 
артефакти в музей “Старинен Несебър” 

 5 клас 2021 г. 
 Преподавател: Пламена Иванова 

 



Изследователски дейности за изучаване на 
артефакти в музей “Старинен Несебър” 

 5 клас 2021 г. 
 Преподавател: Пламена Иванова 

 



Изследователски дейности за изучаване на 
артефакти в музей “Старинен Несебър” 

 5 клас 2021 г. 
 Преподавател: Пламена Иванова 

 



Награждаване на учениците от 5, 6 и 7 клас от 
състезанието по математика, посветено на 
патронния  празник на училището 2022 г. 



Състезание в платформата Kahoot  
5 д клас 2021/2022 г. 

 



Открит урок “ Обикновените дроби в 
английския език” 

5 д клас 2021/2022 г. 
Преподаватели:  

Таня Георгиева и Здравияна Недялкова 



Открит урок “ Обикновените дроби в 
английския език” 

5 д клас 2021/2022 г. 
Преподаватели:  

Таня Георгиева и Здравияна Недялкова 



Интерактивен урок “ Геометрични тела“ в 
GeoGebra 5 д клас 2021/2022 г. 
Преподавател: Таня Георгиева 



Интерактивен урок “Цветен Великден “  
5 клас 2021/2022 г. 
Преподаватели:  

Пламена Иванова и Таня Георгиева 



Интерактивен урок “Цветен Великден “  
5 клас 2021/2022 г. 
Преподаватели:  

Пламена Иванова и Таня Георгиева 



Проект “Обикновени дроби“  
5 клас 2021/2022 г. 



Проект “Обикновени дроби“  
5 клас 2021/2022 г. 



Математическа книжка в Publisher 
5 клас 2021/2022 г. 



Проект "Азбука в математиката" 
6 клас 2020/2021 г. 



"Решавам и се забавлявам" - индивидуални и 
отборни дигитални игри  

със задачи по модела на НВО 
Преподавател: Таня Георгиева 

6 клас 2020/2021 г. 



Проект "Дърво на знанията " - 6 клас 2020/2021 г. 



Проект “Геометрични тела" – 5. клас 2021/2022 г. 
Преподавател: Пламена Иванова 



Интерактивен урок „Геометрични тела“ в платформата EON-XR 
5.а клас, учебната 2021/2022 г. 

Преподавател: Пламена Иванова 



Проект „Геометрични фигури и тела“-дуален урок 

Математика и Технологии и предприемачество-VI клас 

Преподавател:Мария Кудева 

 
https://youtu.be/zKRMXxVF7IM 

 



Проект „Геометрични фигури и тела“-дуален урок 
Математика и Технологии и предприемачество-VI клас 

Преподавател:Мария Кудева 
 

https://youtu.be/zKRMXxVF7IM 

 



Великденско математическо състезаниe с грамоти и награди за 
най-точните и най-бързите в Google Forms-VI клас 

 
Преподавател:Мария Кудева 



Великденско математическо състезаниe с грамоти и награди за 
най-точните и най-бързите в Google Forms-VI клас 

 
Преподавател:Мария Кудева 



Ден на ученическото самоуправление-
ученици стават учители 

Тема на урока “Вероятност на случайно 
събитие“-VII клас 

Преподавател:Мария Кудева 



Ден на ученическото самоуправление-
ученици стават учители 

Тема на урока “Вероятност на случайно 
събитие“-VII клас 

Преподавател:Мария Кудева 



Ден на ученическото самоуправление-
ученици стават учители 

Тема на урока “Вероятност на случайно 
събитие“-VII клас 

Преподавател:Мария Кудева 



 

 

Проект „Математиката в моето име“по случай Деня на 

славянската писменост и култура.  VI клас  

Преподавател:Мария Кудева 
https://app.bookcreator.com/library/-

M7sDd5FmJiKfhzhVGrt/VFbyVTqmSTRPg5FLYy6wpQHq9gh2/INdxXb5qSs-

P1vBoUyKmzg/vsAt6fqMRc6A5clvT4aYYg 

 

 



Темата:"Намиране на лице и обиколка на фигура 
,съставена от изучените геометрични фигури»-VI клас 

Преподавател :Мария Кудева 



Темата:"Намиране на лице и обиколка на фигура 
,съставена от изучените геометрични фигури»-VI клас 

Преподавател :Мария Кудева 



Темата:"Намиране на лице и обиколка на фигура 
,съставена от изучените геометрични фигури»-VI клас 

Преподавател :Мария Кудева 



По повод 3 март,учениците от VI клас по проекти: 
1.Построяване на точки в декартова координатна система- 

               "Карта на България" 
2.Симетрични точки в декартова координатна система- 

       "Красотата на българската шевица« 
Преподавател:Мария Кудева 

 
https://youtu.be/akS_RuHHfew 

 



По повод 3 март,учениците от VI клас по проекти: 
1.Построяване на точки в декартова координатна система- 

               "Карта на България" 
2.Симетрични точки в декартова координатна система- 

       "Красотата на българската шевица« 
Преподавател:Мария Кудева 

 
https://youtu.be/akS_RuHHfew 

 



По повод 3 март,учениците от VI клас по проекти: 
1.Построяване на точки в декартова координатна система- 

               "Карта на България" 
2.Симетрични точки в декартова координатна система- 

       "Красотата на българската шевица« 
Преподавател:Мария Кудева 

 
https://youtu.be/akS_RuHHfew 

 



Бинарен мултидисциплинарен урок с колеги от начален етап 
с цел плавен преход за преминаване от начален в 

прогимназиален етап IV и VI клас 
Тема:Правоъгълен паралелепипед 

Преподавател :Мария Кудева 



Бинарен мултидисциплинарен урок с колеги от начален етап 
с цел плавен преход за преминаване от начален в 

прогимназиален етап IV и VI клас 
Тема:Правоъгълен паралелепипед 

Преподавател :Мария Кудева 



Проект:“Математически коледни 
картички“-VII клас 

Преподавател:Мария Кудева 
 

https://youtu.be/nF2wl4sk0tc 
 



Проект:“Математически коледни 
картички“-VII клас 

Преподавател:Мария Кудева 
 

https://youtu.be/nF2wl4sk0tc 
 


