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ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТ  

по проект „Подкрепа за успех“ 

учебна 2021/2022 година 

 

 
Група:  Математика – 6. клас 

Учебен предмет: Математика 

 

Брой ученици от VI клас – 5 

 

1. Алберто Валентинов Пашев 

2.  Габриела Бисерова Танева 

3. Джена Красимирова Асенова 

4. Евгени Руменов Омурков 

5. Милен Росенов Николов 

 

Брой на редовните часове: 30 ч. 

Брой на резервните часове: 1 ч. 

Продължителност на учебните часове: 40 мин. 

Дата на започване: 01.10.2021 г.  

Дата на приключване: 17.05.2022 г. 

 

Ръководител на група: Юлияна Макакова – старши учител по математика 

 

Цел: Основната цел е учениците да открият необходимостта от знанието и неговото приложение 

при решаването на конкретни житейски ситуации. Овладяване на базисни знания, умения и 

отношения, свързани с постигане на очакваните резултати от обучението по учебния предмет и 

изграждане на ключови компетентности на ученика.  

 

Очаквани резултати:  

Ученикът трябва да умее да извършва действие степенуване и да сравнява рационални числа. 

Знае основните равнинни геометрични фигури и умее да прилага формулите за намиране на 

периметър и лице. Моделира с линейни уравнения. Преодоляване на пропуски от учебния 

материал.  Създават се необходими условия за преодоляване на образователните трудности, чрез 

разнообразни задачи и игрови похвати.  

В часовете по проекта, учениците усвояват и овладяват пропуските от учебния материал по 

математика. Работят в образователни сайтове „Уча. се“ 

Малкият брой ученици в групата, улеснява  по-доброто разбиране и усвояване на учебния 

материал. Създава се по-ведра и положителна работна среда, което се харесва на учениците и те 

с желание посещават часовете.   
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Дата: 18.06.2022 г.                                                        Изготвил доклада: Юлияна Макакова  


