
 

 

 

 

План-конспект на урок по математика – 4 клас 

 
Тема: Мерни единици за лице 

Вид на урока: урок за упражнение 

Цели на урока: 

1. Образователни:  

-актуализиране на знанията за намиране на лице на правоъгълник и мерните 

единици за лице. 

      2. Възпитателни: 

      -развиване на качествата наблюдателност, концентрация на вниманието,развиване 

на математическия език на учениците, гъвкавост на мисленето,любознателност, 

устойчив интерес към ученето, по- висока обща култура. 

Методи:  

- нагледност, достъпност, беседа, самостоятелна работа, интегративни методи. 

Предварителна подготовка: презентация по темата. 

 

Ход на урока. 

1. Организиране на класа за работа. 

2. Проверка на домашната работа. 

3. Актуализиране на знания за геометричните фигури- триъгълник, правоъгълник, 

квадрат чрез поставяне на въпроси. 

4. Поставяне на темата на урока- слайд 1 от презентацията за мерни единици за 

лице. Темата се запосва на черната дъска. 

5. Актуализиране на знанията за лице на правоъгълник и намиране на лице на 

правоъгълник чрез използване на слайд 2.  

6. Актуализиране на знанията за мерни единици за лице- слайд 3. . Записване на 

мерните единици кв.дм., кв. м., кв. км. на дъската, а учениците записват в 

тетрадките си. 

 

7. Със слайд 4 започва решаването на задача 1 от урок 63 в учебника. Учениците 

разглеждат илюстрацията и намират по дадените размери лицето на единия 

прозорец на къщата, а след това и на двата прозореца. Решението се записва на 

дъската. 

 

8. Слайд 5. Учениците намират лицето на вратата на къщата. Записва се решението 

на дъската. 

 

9. Слайд 6. По дадените размери на учениците най- напред намират лицето на 

предната част на къщата, а след това, използвайки намерените до тук лица на 

прозорците и вратата, определят на колко кв. м. е равна боядисаната в бяло 

площ от предната част на къщата. Решението се запосва на дъската и в 

тетрадките на учениците. 

 

10.  По размерите дадени в слайдове 7 и 8 учениците намират лицето на цветната 

леха и басейна. Решенията се записват на дъската и в тетрадките. 

 



 

 

 

 

 

11. Задача 2, слайд 9, предлага на учениците да съставят задачи за намиране  лицето 

на една от стаите в къщата (по избор), като размерите са дадени в учебника и на 

слайда. Учениците четат съставените от тях задачи. Прочитат и решението. 

Коментират се съставените задачи.( Някои от задачите, съставени от учениците 

са приложени в края на описанието на урока.) 

12. На слайд 10 са показани размерите  и формата на двора на къщата. Учениците 

намират лицето. Решението се записва на дъската и в тетрадките. 

13. Слайд 11 предлага на учениците зад. 4 , в която се търсят обиколката и лицето 

на правоъгълна спортна площадка. Актуализират  се знанията за намиране 

обиколка на правоъгълник. Решението отново се записва на дъската и в 

тетрадките. 

14. Със слайд 12 се дават задачи за домашна работа. Освен задачите от учебната 

тетрадка се предлага и практическа задача за изпълнение. 

15. В заключителната част на урока се прави преценка на работата на учениците в 

часа и се дават насоки за изпълненеие на практическата задача за домашна 

работа. 

 

 

Урокът е разработен по учебника за 4 клас на издателство „Просвета” с 

автори Ангелина Манова, Рени Рангелова и Юлияна Гарчева. 

Преподавател: Ася Миленкова- главен учител 1-4 клас в Средно 

общообразователно училише с преподаване на чужди езици „Свети Климент 

Охридски”- Благоевград 

 

 

Задачи, съставени от учениците по слайд 9, зад.2: 

1. Намерете лицето на стая с размери 3м и 4м. 

2. В стаята на Ани правят ремонт. Колко квадратни метра трябва да е голям 

килимът, за да се покрие целия под с размери 4м и 4м? 

3. Колко квадратни метра плочки са необходими за да се покрие пода на две стаи с 

размери на първата стая 3м и 4 м , а на втората стая 4 м и 4м? 

4. В къщата има две стаи. Едната е с размери 3м и 4м. Другата е квадратна със 

страна 4м. Колко квадратни метра са двете стаи общо? 


