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ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ВТОРИ  КЛАС 

№ 

по 

ред 

 

Тема 

 

Дата на 

провеждане 

 

Начален 

час 

 

Място на провеждане 

 

Брой часове 

1. Събиране и изваждане на двуцифрено с едноцифрено 

число до 100 без преминаване. 

09.05.2019 г. 12.20 ч. класната стая на втори клас 1 

2. Събиране и изваждане на двуцифрено с едноцифрено 

число до 100  без преминаване. 

10.05.2019 г. 12.20 ч. класната стая на втори клас 1 

3. Събиране и изваждане на двуцифрено с едноцифрено 

число до 100  с преминаване. 

13.05.2019 г. 12.20 ч. класната стая на втори клас 1 

4. Събиране и изваждане на двуцифрено с едноцифрено 14.05.2019 г. 12.20 ч. класната стая на втори клас 1 
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число до 100  с преминаване. 

5. Събиране на двуцифрени числа до 100  без 

преминаване. 

15.05.2019 г. 12.20 ч. класната стая на втори клас 1 

6. Изваждане на двуцифрени числа без преминаване. 17.05.2019 г. 12.20 ч. класната стая на втори клас 1 

7. Събиране на двуцифрени числа до 100 с преминаване. 20.05.2019 г. 12.20 ч. класната стая на втори клас 1 

8. Изваждане на двуцифрени числа със заемане. 28.05.2019 г. 12.20 ч. класната стая на втори клас 1 

9. Събиране на двуцифрени числа със сбор 100. 29.05.2019 г. 12.20 ч. класната стая на втори клас 1 

10. Изваждане на едноцифрени и двуцифрени числа от 

100. 

30.05.2019 г. 12.20 ч. класната стая на втори клас 1 

11. Събиране и изваждане на числата до 100. 03.06.2019 г. 08.00 ч. класната стая на втори клас 1 

12. Умножение и деление с числата 2 и 3 03.06.2019 г. 08.55 ч. класната стая на втори клас 1 

13. Умножение и деление с числото 4 04.06.2019 г. 08.00 ч. класната стая на втори клас 1 

14. Умножение и деление с числото 5. Съдружително 

свойство. 

04.06.2019 г. 08.55 ч. класната стая на втори клас 1 

15. Умножение и деление с числото 6. 05.06.2019 г. 08.00 ч. класната стая на втори клас 1 

16. Умножение и деление с числото 7. 05.06.2019 г. 08.55 ч. класната стая на втори клас 1 

17. Умножение и деление с числото 8. 06.06.2019 г. 08.00 ч. класната стая на втори клас 1 
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18. Умножение и деление с числото 9. 06.06.2019 г. 08.55 ч. класната стая на втори клас 1 

19. Умножение и деление с числата 1 и 0. 07.06.2019 г. 08.00 ч. класната стая на втори клас 1 

20. Видове триъгълници. Намиране обиколка на 

триъгълник и правоъгълник. 

07.06.2019 г. 08.55 ч. класната стая на втори клас 1 

 

Изготвил: Елка Игнатова - 

                    

  

 


