1. Предговор
Подкрепа, шанс, успех и весело забавление и в крайна сметка усвояване на математически знания… това
е „Ремелка“ – и българската, и холандската версия на
методиката. Вече пет години хиляди български деца
се учат да изписват цифрите, да събират, изваждат, умножават и делят, помагайки на Снежанка да пресметне
колко вилички и ножчета, чинийки и чашки е необходимо да подреди на масата за хранене пред своите приятели – седемте джуджета; колко пари е спестил Чичко
Паричко и колко сладоледа е изяло зайчето преди да
се разболее… Автобуси, пътници, шапки, чорапки, пазаруване, готвене и изчисляване на повърхнина с помощта на умния заек – всичко това, измислено с чувство за хумор и строга педагогическа логика, предлага
на децата – без или с обучителни затруднения, приятни
часове, в които математиката от скучна се превръща в
забавна и увлекателна.
Но какво всъщност представлява Ремелка?
Програмата „Ремелка“ е създадена в Холандия и е предназначена за деца, които имат затруднения или съществува опасност да изостанат в обучението си по математика. В България за пръв път тя се използва през 2003 г.
в гр. Бургас, по-късно в Пазарджик и София. От 2007 до
2010 г., благодарение на голям проект на Сдружение за
педагогическа и социална помощ за деца „ФИЦЕ-България, финансиран от нидерландското правителство
са адаптирани и приложени в практиката две основни части на методиката: „Смятане“ и „Социална компетентност“. Те са отпечатани и разпространени, заедно с
дискове към тях. Обучени да работят с методиката са
повече от 500 учители, работещи с деца със специални образователни потребности и над 2000 деца в цяла
България. Резултатите от използването на „забавната
математика“ успоредно или вместо обичайните часове по математика, не закъсняват – децата подобряват
своите резултати със средно 25%! И така се стига до
идеята, че Ремелка е отворила път към интерактивните
методи за обучение в българското училище, предлагайки на децата не само възможност за самостоятелна,
индивидуална работа по определена задача, но и показвайки, че фронталното обучение е ниско ефективен
метод за обучение, не от гледна точка на количеството
преподаден материал, а от качеството и продължителността на неговото запомняне от децата, както в дългосрочен, така и в оперативен план. Това ни вдъхнови да
подготвим следващите стъпки…
Първо мечтахме, а после написахме проект „Аз мога
– дай ми шанс“, като продължение на предишните ни
усилия да въведем Ремелка в българското училище. В
реализирането на нашите мечти ни подкрепиха нашите
колеги и приятели от Ресурсен център, гр. Пазарджик.
Освен мотивация и компетентност, те имаха и добри
контакти с общообразователните училища в цяла Пазарджишка област. В настоящия проект, финансиран
по ОПРЧР, схема BG051PO001-4.1.04 “Подпомагане на
обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” дейностите се провеждат с деца
от шест училища: Основно училище „20-ти април”, гр.

Панагюрище, 6 Основно училище „Любен Каравелов”
и 7 Основно училище „Христо Ботев”, гр. Пазарджик ,
Основно училище „Христо Ботев”, с. Юнаците, Основно
училище „Васил Априлов”, с. Синитево, Средно образователно училище „Методий Драгинов”, с. Драгиново,
общ. Велинград. Така като екип се захванахме с нелеката задача да преведем и адаптираме още две части
на Ремелка, даващи на децата, също толкова важни и
необходими знания, като първите две, а именно: „Пари“
и „Време“.
В частта „Пари“ се дават знания за боравене с монети
и банкноти, за пазаруване и съставяне на бюджет, а в
частта „Време“ се усвояват знания, свързани с астрономическото време: час, минута, секунда, часовник, точност, видове време: свободно, работно, учебно и т.н.
След превода и адаптирането на задачите, тестовете
и Ръководството за учителя към тези две, последни за
Ремелка, части ще бъде завършен цикълът на знания и
умения, свързани с математически понятия и нужни в
ежедневието, които трябва да бъдат усвоени в ранна
детска възраст.
Най-голямото предизвикателство обаче, ще бъде създаването на софтуер на някои от частите на Ремелка,
който да направи още по-интересен начина на усвояването на знания, а така също и да даде възможност на
деца, които имат двигателни затруднени и проблеми
с фината моторика, също да се докоснат до забавния
свят на математиката, използвайки възможностите на
компютъра.
От името на нашия Ремелка-екип ви желая приятни и
ефективни часове, както на обученията, така й при директната работа по методиката с децата. Скъпи колеги,
успех. Деца, приятни забавления.
Дашенка Кралева
Ръководител на проект „Аз мога – дай ми шанс“

Въведение в „Ремелка”
При съставяне на програмата нейните автори са ползвали съвременните схващания за обучение по математика. Вниманието е насочено върху най-често срещаните проблеми, с които децата се сблъскват.
В програмата „Ремелка” материалът по смятане се
предлага по по-различен начин в сравнение с по-традиционните методи. Изхожда се от конкретните действия и собствените преживявания на детето. Отделя се
много внимание на изразяването с думи на процеса на
решаване. Учебният материал се предлага колкото е
възможно повече в определен контекст, а не абстрактно и по принцип. В подкрепа на умствените действия
се използват също и някои съществуващи модели и шаблони.
Авторите са на мнение, че действията по смятане имат
смисъл едва тогава, когато могат да се приложат на
практика, например при меренето и претеглянето.
Жалкото е, че много деца с проблеми със смятането в
училище отчасти или изобщо не достигат до това на
практика да мерят и претеглят. Именно затова тези части са обхванати като самостоятелни учебни курсове в
общата програма – т.нар. Б Програми.
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2. За кого е предназначена програмата?
Програмата „Ремелка” е съставена за деца, които в една
или друга степен изпитват трудности със смятането.
Тези трудности могат да имат връзка с отделни части от
учебния материал по математика, но могат да се отнасят и до цялата учебна програма. В първия случай найчесто става въпрос за деца от основното училище, във
втория случай за деца в специализираните помощни
училища.

3. Използване на програмата „Ремелка”
Оригиналният холандски вариант на програмата има
17 части. Българският вариант на програмата „Ремелка”
се състои от 10 части – девет части (А1 – А9), които са
свързани с ориентирането в математиката, запознаването с числата, събирането, изваждането, умножението
и делението, и една част Б3 по социална компетентност,
свързана с измерването.
Често пъти деца могат да срещнат трудности при усвояването на материала по математика, при събирането
и изваждането или при запознаването с числата. Тези
трудности не винаги се дължат на изоставане и проблеми в развитието, а могат да възникнат поради недостатъчно усвояване и затвърждаване на определен предходен материал – например събиране и изваждане с
преминаване на десетицата, поредността и мястото на
числата в числовата редица, състава на двуцифрените
числа. В такива случаи отделните части на програмата могат да се ползват в часовете по математика като
допълнителен материал за справяне с определен проблем. С помощта на тестовете в програмата „Ремелка”
се дава възможност децата от един клас да бъдат разделени по нива на владеене на материала и да се установи кои части от програмата има смисъл да се използват.
При децата с по-сериозни затруднения и големи трудности при усвояването на материала по математика отделните части на програмата трябва да се ползват последователно в система, като се започва от онази част,
която е най-близо до знанията и възможностите на детето, независимо в кой клас се намира то. Отново тестовете
в „Ремелка” дават възможност да се определят нивото и
проблемите на детето и да насочат към съответната част
от програмата. При една част от децата със специални
образователни потребности овладяването и боравенето
с абстрактните математически действия е силно затруднено и често непостижимо. При тези деца практическото
приложение на математиката (измерване, претегляне,
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боравене с пари, познаване и ориентиране в часовника) е от много по-голямо значение, за да могат да бъдат
подготвени за живота. Ето защо в „Ремелка” има три части
по социална компетентност (т.нар. Б програми), които са
свързани с боравенето с пари, ориентиране във времето и по часовник и измерването и претеглянето. В българския вариант на програмата е адаптирана и развита
само част Б3, която е свързана с измерване и претегляне
и която може да се използва по преценка на учителя, независимо по коя част (А2-А9) работи детето.

4. Изходни точки на програмата
„Ремелка”
Програмата „Ремелка” е специално разработена за
деца, които имат особени затруднения със смятането.
Тези деца, които понякога са със съвсем различни проблеми, имат нужда от повече помощ, отколкото може
да им предложи методиката на базовото обучение. Това
е така, защото смятането често изисква способности,
които при тези деца са слабо развити. Програмата е базирана върху специална дидактика, която се съобразява с трудностите, които децата срещат при смятането.
Такива деца имат например проблеми с изграждането
на представи, със запомнянето и автоматизирането на
заучените знания, със способността да генерализират
наличните знания, с представата за състава на числата
и т.н. Специалната дидактика се вижда и в посочените
по-долу изходни точки, като при това се прави възможно по-голяма връзка с традиционната методика на обучение по математика.
Освен това в програмата са включени множество предложения и разнообразни форми за упражнение, за да
се мотивират децата със затруднения да работят върху
учебния материал по математика.
В програмата съществуват 11 изходни точки, които могат да се разглеждат и като специфични и важни принципни постановки, които гарантират добрата и ефективна работа при ползването на програмата и изобщо
при работата с деца, срещащи различни затруднения
при боравенето с материала по математика.

Изходните точки на програмата:
1. Да не се започва прекалено бързо с формалното
(истинско) смятане.
2. При смятането на централно място е действието.
3. Изразяването с думи е важно помощно средство за
деца, които имат затруднения със смятането.
4. Изхождане от различните видове контекст.
5. Използване на (ограничен брой) модели и шаблони.
6. Наблягане върху автоматизирането/затвърждаване то на математическите задачи.
7. Насочване вниманието върху състава на числата.
8. При смятането се използва метода на прогресивното схематизиране.
9. Наблягане върху областите на приложение.
10. Направляваща, напътстваща и подпомагаща роля
на учителя.
11. Работа в групи.
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12. Да не се започва прекалено бързо с
формалното/истинското смятане
При всички методи на базовото обучение с формалното
смятане се започва на 6-7 годишна възраст. Често първите задачи със събиране и изваждане в първи клас се
отлагат с половин година, но повечето деца още преди
седмия си рожден ден са започнали вече да смятат. За
много деца, които имат затруднения с ученето, това е
прекалено рано. Развитието на абстрактните способности протича много променливо. Моментът, в който при
децата може да се започне с формалното смятане, фактически е точно толкова различен, колкото и моментът,
в който може да се започне с четенето. От опит се знае,
че много мними проблеми със смятането, както и намалената мотивация, могат да възникнат от прекалено
ранното започване с формалното смятане. Затова програмата „Ремелка” отлага решаването на формалните
задачи до момента, в който детето ще има достатъчна
представа, за да борави с разбиране с абстрактните
(формални) задачи.
Тогава възниква въпросът – какво трябва да предшества това формално смятане – особено при деца, които
имат трудности със смятането?
Така стигаме до подготвителните действия, свързани
със смятането, които стимулират развитието на тези
деца и които много повече наблягат на специфични за
задачата действия като:
–– боравене с насипни материали;
–– различни измерителни действия; сортиране и подреждане на предметни множества;
–– постепенно осмисляне значението на числата.
Тук не се има предвид решаване на една или друга задача, а по-скоро една структурирана игра (за разлика
от свободната игра), в която определени математически понятия се появяват по естествен и подразбиращ
се начин.
A 1.15

В къщата на седемте джуджета.

Колко стола трябва да има около масата?

Колко лъжици още трябва да има в чекмеджето?

Колко чинии трябва да се поставят на масата?

Колко кукички още трябва да има
на закачалката?

Ремелка. Проект„Равен шанс – обмяна на опит относно интеграцията на деца със СОП”
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Изхождайки от света на преживяванията на детето се
играе, експериментира и се решават проблеми с различни количества. Сравняването на количествата пясък
и вода, сортирането и подреждането на различни материали и играчки и обсъждането на това стимулират

способността за мислене на децата. В хода на разговора по естествен начин се засягат понятията като повече/по-малко/точно толкова и много/малко. Намираме
това отработено в част А1: „Подготвителни занимания
по смятане” и в първата част на В3: „Мерене и претегляне”. Изготвянето на някои работни листа със символи от
аритметичния език и (нарисувани) материалите, с които децата вече са „играли”, представляват завършека на
периода на ориентирането им в бъдещото смятане.
Като продължение на тези действия се явява въвеждането на числата до 10. Често с първите задачи за събиране се започва, когато децата вече могат да броят
последователно и могат да назовават количествата.
Тогава представата за числата е само частична, поради
което много деца изостават.
А2.16
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A 2.16

Разгледай картинката. Преброй животните от всеки вид и дърветата.

Ремелка. Проект„Равен шанс – обмяна на опит относно интеграцията на деца със СОП”
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За това е необходимо по-продължително занимание с
числата до 10 и с възможно по-дълъг период за разяснение - броене, назоваване на количества, писане на
числа, връзка между число и количество (и обратно),
сравняване и структуриране на количества и определяне на мястото на числото в числовата редица (виж
част А2). Едва когато едно дете по този начин добие добра представа за числата, има смисъл да се започне с
решаването на първите задачи.

13. При смятането на централно място е
действието
Смятането е подреждане на заобикалящата те действителност. Да смяташ означава да контролираш нещата
около себе си. Базата на това подреждане и контролиране на обкръжението е заложена в действието. Затова
е естествено в обучението по математика да се набляга
на действието, на манипулирането с конкретен материал. Освен това много деца със специални образователни потребности като цяло са „дейни деца” и активно си
служат с конкретен материал, което за тях е една много
добра основа. Ако не се вземе действието като изходна точка, то тогава много деца прибягват до прилагане
на трикове, поради което придобиват недостатъчна
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представа за действието, върху което е базирана формулата. При това за тях е необходимо да се приложи
съкращение, което пък не трябва да става прекалено
бързо и освен това зависи много от възможностите за
абстрахиране на детето. При проблеми (или при опасност да се явят) е необходимо всеки път да се връщаме
към конкретния материал:
„Направи това, сложи това, покажи това.”
Под конкретен материал се имат предвид материали от
конкретното обкръжение на детето - стъклени топчета,
жетони за игра, бонбони, плодове, мъниста, моливи, капачки, кестени и др. Действието също така е изключително подходяща възможност и за проверка (в последствие): „Добре ли се справих?” Това детето може само
да провери, като извърши действието повторно.
При част А3, „Събиране и изваждане на числата до 10”
се използва моделът с автобуса, за да се представи събирането и изваждането. При този модел качването
(+) и слизането (-) се разиграват многократно. Когато
при автоматизирането на аритметичните задачи до 10
децата отново изпаднат в проблеми, е желателно да се
върнем на качването и слизането от автобуса, „8 - 5: в
автобуса има 8 деца; от автобуса слизат 5 деца. Колко
деца остават в автобуса?”
A 3.06

Пресметни.

операция, вече са забравили информацията от предишната. Например 8 + 7 = ... „Осем и след това още две
към него става десет и след това още ььь..., още ььь...
седем към него, прави 17.”
Също при това обяснение с думи е необходимо след известен период да се съкрати времето и децата да могат
по свой начин да изразят процеса на решаване. Това
спокойно може да става с неправилни изречения, стига
необходимите стъпки в процеса на решаване да се вземат в правилна последователност.
При това изразяване с думи детето разказва какво прави, така че ние като учители навреме може да се намесим, ако възложеното или аритметичната задача са
сгрешени. Това за нас е също възможност за проверка
на мисловния процес на детето. Тъй като това изразяване с думи е много важно, то много деца се затрудняват
при индивидуалния начин на обучението по смятане,
при който всяко дете работи на свое ниво и със свое
темпо над задачите. Инструкциите са често прекалено
къси, повторното обяснение става прекалено припряно, а до съвместно упражняване не се стига. Докато
именно при това последното може да се наблегне върху манипулиране с материала (виж т. 2) и върху изразяването на действието с думи. По време на тези моменти
на взаимодействие можем да стимулираме децата да
извършат действията „с очи” или „със затворени очи”.
Изразяването с думи подпомага в значителна степен
целия процес, например 3 + 4 = „Три деца седяха в автобуса, дойдоха още четири, значи сега в автобуса има
седем деца.”

15. Изхождане от различните видове контекст

Ремелка. Проект„Равен шанс – обмяна на опит относно интеграцията на деца със СОП”
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14. Изразяването с думи е важно помощно
средство за деца, които имат затруднения със
смятането
Много деца с проблеми със смятането са също слаби
при изразяването с думи на това, което са направили.
Въпреки това на изразяването с думи се отделя твърде
малко внимание при смятането. Езикът е средство да се
подпомогне подреждането на обкръжаващата действителност. Той е средство за подреждане, а и доброто
описание с думи подпомага действията. Наред с това
той е добро помощно средство при съхранението и задържането на лесно изплъзваща се информация. Често
се случва децата да срещат трудност със запомнянето
на правилната последователност на стъпките в процеса на решението. Преди да са стигнали до следващата

4

Когато децата имат проблеми със смятането, често се
прилага стратегията „нека да се упражнява още”.
Повтаря му се още веднъж обяснението – понякога с
помощта на допълнителни материали – и съответното дете получава допълнителни аритметични задачи.
Притискан от липса на време учителят изоставя целия
останал учебен материал и обучението по математика
с такива деца се ограничава само до решаване на големи количества задачи. За прилагането им впоследствие
или за текстови задачи не остава време, защото те от
една страна са много трудоемки, поради което детето
още повече изостава, и от друга, че тези задачи често
са прекалено сложни. Докато в същото време именно
тези деца имат нужда от обучение, което да започва
в реалността, което да е много по-тясно свързано със
света на техните преживявания. Затова богатото контекстуално обучение по математика е една от най-важните изходни точки на програмата „Ремелка”.
Избрани са сравнително по-обикновени и недвусмислени видове контекст, които допадат на децата и които
се разглеждат в различните части на програмата.

А) Програмата се доближава до познавателната
среда на децата
Обучението по смятане не би имало никакъв реален смисъл, ако не се доближава до познавателния и
емоционалния свят на децата. Затова на всеки етап от
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Всяка играчка има цена. Пресметни колко струват.

учебния процес трябва да се подбират конкретни занимания и материали, възбуждащи интереса на децата.
Например: заниманията в строителния и кукленския
кът, които са посочени в изходна точка 1 и които в повечето случаи са добра база за определяне на „математическото” мислене у децата.
Освен това контекстът трябва да пресъздава смислени
за детето ситуации. В този случай може да се даде пример с автобус (качване и слизане на деца, въвеждане на
понятията прибавяне и изваждане и знаците „+” и „-”), с
магазин (купуване на неща, плащане и ресто), с училищната среда (например, измерване на класната стая, на
коридора или на игралната площадка).

А.

Б.

В.

Г.

Д.

Е.

Ж.

З.

Б) Контекстът помага за дефинирането на понятията
При подбора на контекст е много важно аритметичните
свойства да са изразени ясно и образно, напр.: сейфът
и монетите на г-н Скъперников. По този начин се онагледява съставът на числата: сандъци с по 100 монети,
кутии с по 10 монети и отделни монети. Резултатите
се вписват в номерационна таблица, отразяваща позиционното значение на цифрата в записа на числото
(Стот., Дес., Ед. – стотици, десетици, единици). Могат и
да се отбелязват и на сметало.
Запиши посочените числа.
Извърши действие събиране и запиши получения сбор.
стотици

десетици

единици

A 6.22
прибави

сбор
Стот. Дес.

Ед.

Стот. Дес.

Ед.

Стот. Дес.

Ед.

Стот. Дес.

Ед.

Стот. Дес.

Ед.

Стот. Дес.

Ед.

2 дес.
и
3 ед.

1 стот.
и
2 ед.

1 стот.
и
2 дес.

2 стот..
и
3 ед.

1 стот.,
4 дес.
и
3 ед.

1 стот.,
1 дес.
и
4 ед.
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В) При контекстуално обусловеното обучение
винаги се използват примери с практическо
приложение
Като област на приложение в програмата „Ремелка”
многократно се използват задачи с пари. С помощта на
различни предмети, на които е написана цената, децата
пресмятат каква е общата цена или колко пари им остават. От опит знаем, че тези задачи са много подходящи
за деца с проблеми по смятане, тъй като представят ситуациите в реалистачен план.

Ремелка. Проект „Равен шанс – обмен на знания за интеграция на деца със СОП”
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Накрая ще добавим и няколко препоръки, свързани с
изоставането в езиковото развитие при децата с проблеми по математика. В училищните среди е разпространено мнението, че слабите езикови умения на децата представляват пречка при използването на контекст,
тъй като езиковите умения играят важна роля при контекстуалното обучение. Програмата „Ремелка” взема
това под внимание и използва по-малко традиционни
текстови задачи, които до голяма степен са заменени
с картинки и рисунки. Тези илюстрации помагат на децата при решаването на задачите. Това обаче не означава, че няма да са им необходими устни разяснения.
При намирането на решения и при изпълнението на
задачите непрекъснато трябва да се повтаря на децата
колко е важно решението да бъде изразено и с думи.
Общуването във връзка с елементарния контекст води
до езиково обогатяване на децата.

16. Използването на модели и шаблони
Моделите и шаблоните изпълняват две основни функции в обучението по математика:

А) Осъществяват връзката между
действителността и математическия модел
Чрез все по-задълбоченото схематизиране се достига
до абстрактен запис. Моделите и шаблоните подпомагат учебния процес. Например: попълването на номерационната таблица помага на децата да определят
мястото (позицията) на цифрата в дадено число.
Стот.

Дес.

Ед.

Б) Особеностите на извършваните действия се
онагледяват с помощта на модели и шаблони
Например в редицата на естествените числа умножението може да се визуализира като многократно събиране. Десетичната система на числата може да се она-
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гледи по достъпен начин с помощта на номерационна
таблица.
Използването на модели и шаблони е много полезно
за децата, нуждаещи се от повече помощни средства
при усвояването на учебния материал. Крачката от
конкретното към абстрактното (към математическия
модел) е доста голяма за тях. Онагледяването на количествата и действията с тях много би улеснило тези
деца. Същевременно трябва да се внимава моделът да
не се превърне в самоцел, т.е. в помощно средство, без
което децата да не могат. Да не започнат да използват,
например, числовия квадрат като сметало: 33 + 24 →
33, 34, 35, ... 57.
Непрекъснато трябва да си задаваме въпроса каква е
целта на един такъв модел и да насърчаваме детето на
даден етап, да се опита да се справи и без него. Моделът е едно временно помощно средство, използвано
като улеснение по пътя към прилагането на знанията.
Числовият квадрат, например, е много подходящ, за
да могат децата да осмислят същността на десетичната система на числата - към всяко получено число се
добавя една десетица: 23, 33, 43 и т.н. Освен това още
веднъж се разяснява числовата редица - 87 е след 86 и
преди 88. Този пример може да се онагледи добре и с
числова редица. Под въпрос е обаче дали и количественото значение на числата (напр. 87 е по-голямо от
86) може да бъде онагледено с помощта на числовия
квадрат. Ние препоръчваме да не използвате числовия
квадрат при усвояване на действията, защото повечето
деца (особено тези, които срещат затруднения), след
това трудно ще се справят без него. Използването му в
този случай само би възпрепятствало усвояването.
Накрая ще опишем и някои от характерните особености на моделите и шаблоните, използвани в програмата
„Ремелка”:
–– Използват се елементарни/еднозначни шаблони и
модели;
–– В общи линии моделите се използват по-продължително време в сравнение с разпределението в
методическите ръководства за основните училища.
Вижте, например, модела с автобуса;
–– В програмата се дават и някои идеи как след време
децата да се откъснат от използвания модел, за да се
избегне превръщането му в самоцел.
Например:
–– Kак да се справят без числовата редица (виж урок
А3);
–– Kак след това да се справят без сметалото (виж урок
А9);
–– В програмата се дават и някои примери за модели
и шаблони, прилагани в случай на неразбиране на
дадено понятие.

17. Наблягане върху автоматизирането/
затвърждаването на математическите задачи
В програмата „Ремелка” се обръща голямо внимание на
автоматизирането на извършваните действия. От една
страна това е наложително, за да не настъпи изоставане в по-горните класове, а от друга – децата с проблеми
срещат затруднения при автоматизирането на извърш-
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ваните действия. Тези упражнения са застъпени както
на много ранен етап при действия с числата до 10, така
и при умножението и делението. Освен чрез многото
идеи за автоматизиращи игри, в програмата се отделя
голямо внимание и на осмислянето на свойствата на
извършваните действия чрез използване на така наречените „удобни” стратегии за смятане, като:
–– разместителното свойство на събирането:
(7 + 2 = 2 + 7);
–– 1 повече/1 по-малко:
(3 + 3 = 6, 3 + 4 = 7);
–– прилагането на инверсия:
(4 + 2 = 6, 6 - 2 = 4);
–– използването на постоянни опорни точки при табличното умножение:
(10 . 8 = 80, 9 . 8 = 72).
Ако в обучението по математика се наблегне и на тези
способи, стигаме до заключението, че автоматизирането на знанията може да започне на много ранен етап.
Дори и при децата, срещащи трудности по смятане, е
възможно да се ограничи смятането чрез прибавяне и
изваждане на единици и да се стимулира автоматизирането на процеса.

18. Насочване на вниманието върху десетичния
състав на числата
Много от децата, срещащи трудности по смятане, изостават с материала, защото не могат да осмислят в достатъчна степен числата: последователността на числата (числовата редица) и състава на числата (единици,
десетици, стотици и т.н.). Ако децата не са вникнали в
смисъла на десетичната бройна система, всяка задача
за извършване на действия с числа над 20 им се струва
като нова и те не успяват да направят връзка с вече усвоените знания (4+3, 14+3, 24+3, 34+3). Ако в задачите с
преминаване се размени дори само мястото на числата,
и особено ако действието се извършва чрез добавяне
на единици, целият процес ще протече без разбиране
и без осмисляне. Затова в програмата „Ремелка” се отделя голямо внимание на ориентирането в състава на
числата. На този материал са посветени четири части
(А4, A5, А6, А8) и всяка част представлява продължение
на предишната. В тези части се извършва необходимата
подготовка за действията, които следват по-нататък.

19. При пресмятането на числа е избран методът
на възходящото (прогресивно) схематизиране
В много от училищата и най-вече в помощните училища
пресмятането с числата все още се извършва по традиционния начин. Това означава следното: колонки от задачи, записани с цифри, във възходящ ред на трудност.
Много често децата прибягват до различни хитрости,
за да решат задачите, но когато стигнат до нов тип задачи, те не могат да решат дори и тези от предходния тип.
Освен това се отделя много малко внимание на вече заучения материал.
Затова смятането на принципа на възходящото схематизиране дори и при децата с проблеми по смятане се
приема за най-логичният начин на работа. При прилагането на този начин децата сами определят кога
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да бъде извършено съкращението и до голяма степен
сами определят темпото, с което се преминава през
отделните фази. По време на работа, понякога съвсем
спонтанно в тетрадките на децата се появяват съкращения на писмените изрази и това продължава дотогава,
докато бъде достигнато крайното ниво, т.е. алгоритъма.

Умножение чрез прибавяне
Възходящото схематизиране може да се прилага както
при изучаването на действията събиране и изваждане,
така и при действието умножение. По този начин децата възприемат действието умножение като събиране
на няколко равни събираеми. По време на упражненията децата се стимулират да правят съкращения, като
крайната цел е да се пресметне задачата за умножение
по възможно най-краткия начин.
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Другият начин е още от самото начало да се даде възможност децата сами да дават примери от личния си
познавателен свят и да измислят собствена стратегия
за решаване. Например ако за всяко дете са необходими по 8 цветни молива, колко цветни молива ще
са необходими за целия клас от 16 деца? Възможните
стратегии за решаване са както чрез събиране на няколко еднакви числа: (8 + 8 + 8 ....), така и чрез крайната
формула 8 х 16 .
Първоначално децата си избират своя собствена стратегия, но непрекъснато трябва да бъдат стимулирани
да използват съкращения.
В обобщение можем да кажем, че има четири важни
причини децата, изпитващи затруднения по смятане, да
се научат да пресмятат на принципа на прогресивното
схематизиране:
1. Така се доближаваме до метода на работа, който са
използвали децата досега (устно смятане).
2. Детето до известна степен само определя темпото, с
което се извършват съкращенията.
3. Не е необходимо всяко дете да достигне до фазата на
крайната формула (диференциация).
4. Тези приложения се използват още от самото начало
на обучението (а не едва в края му).

педя

3

до

пръст

през

В цялата програма, но особено в частите по социална
компетентност (програма Б3 Част 1, 2 и 3) се използват
примери с реално приложение. В началото на тези раздели задължително се упражняват понятията и мерните
единици. По-нататък и най-вече в края на учебния курс
вниманието се насочва предимно към приложенията.
При измерването и мерните единици се дават примери
с измерване и определяне на разстояния, обиколка и
повърхност в дадена ситуация, напр.:
–– трябват ни толкова метра тапети за една стая;
–– трябва ни въже от толкова метра, за да завържем
нещо;
–– трябва ни толкова опаковъчна хартия и т.н.
При мерните единици за маса крайната цел е децата да
се научат да разчитат мерните единици на опаковките
на стоките
в магазина
и да претеглят определено колиРазгледай
внимателно
и изрежи.
B 3.27
чество, напр. продуктите от готварска рецепта.

стъпка

от

20. Наблягане върху областите на приложение

21. Направляваща, напътстваща и
подпомагаща роля на учителя
Ремелка. Проект„Равен шанс – обмяна на опит относно интеграцията на деца със СОП”

27 ФИЦЕ – България

В първите части (от А1 до А5) ролята на програмата „Ремелка” е предимно направляваща и напътстваща. При
навлизане в учебния материал на децата се дава повече простор за собствени решения и стратегии. Един от
основните аргументи за този избор е, че с помощта на
направляващата и напътстващата роля на учителя децата натрупват положителен опит по пътя към успеха.
От опит знаем, че децата, срещащи проблеми по смятане, често страдат от тревожност и същевременно се
нуждаят от по-структуриран подход. При решаване на
задачи с отворен отговор децата лесно се объркват. Затварят се всички възможности за намиране на собствени стратегии за решаване и децата блокират. С други
думи, изборът на структуриран подход и на схематизирано обучение се налага от само себе си.
Пример: на масата пред децата са поставени няколко
кубчета. Въпросът „Колко кубчета има на масата?“ е
прекалено отворен и е доста объркващ за деца с проблеми по смятане. За предпочитане е да се зададе един
предварително структуриран въпрос: „Колко кубчета

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Водеща организация – СПСПД ФИЦЕ-България.
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има тук?” (учителят взема няколко кубчета и ги групира)
„Намерете подходящ начин за групиране“. Това може да
бъде и някакъв вид инструкция. След това учителят обсъжда с децата какво означава за тях подходящо групиране: „по 1, по 5, по 10 или по 12“. По този начин учителят напътства и подпомага учебния процес на децата.
В програмата „Ремелка” често се избират обобщаващи
стратегии за решаване. Изхожда се от принципа на аналогията: събирането в кръга на числата над 10 се заучава по аналогия на събиране с числата до 10:
32 + 5 = 37, защото 2 + 5 = 7. Затова е много важно децата да осмислят и десетичния състав на числата.
Друг пример: за повечето от децата с проблеми по смятане задачите с преминаване на десетицата представляват голям проблем. Затова на този проблем е посветен цял раздел. От гледна точка на разпределението
на учебния материал като цялост този проблем се разглежда доста късно (във 2-та част на А7). При овладяването на този материал се спираме само на една стратегия за решаване, а именно, на работата с „удобното“
число 10, като числото 10 служи за отправна точка: 7 +
8 = → 7 + 3 = 10 и 10 + 5 = 15.
На децата се предлага един неизменяем шаблон за извършване на действията:

+

10

+

При този начин на работа на децата се предоставя една
шаблонна структура за извършване на действия. На
по-късен етап, когато действията се автоматизират, ще
бъде обърнато внимание и на други стратегии.
при 9 + 2 = → 9 + 1 = 10 → 9 + 2 = 11, или
при 7 + 8 = → 7 + 7 = 14 → 7 + 8 = 15, или
при 11 – 2= → 11- 1 = 10 → 11 – 2 = 9.

22. Работа в групи
Както в помощното, така и в основното училище с изоставащите ученици много често се работи индивидуално. Въпросът обаче е дали този начин на работа е ефективен, когато се прилага по-продължително време.
Авторите на програмата „Ремелка” са привърженици на
груповата работа в часовете по смятане. Аргументите
са следните:
–– така децата имат по-голяма възможност да се занимават, работейки;
–– учителят има възможност да следи децата и има повече време да ги напътства;
–– непрекъснато се дава възможност на децата да изразяват с думи избраните стратегии.
Така резултатът е много по-добър, отколкото при индивидуалното обучение. Проблемът с различното ниво и
различното темпо на учениците до голяма степен може
да се компенсира чрез прилагане на диференциран
подход при усвояване на учебния материал (включително и под формата на различни работни листа). За упражняване на различни задачи в програмата има много
идеи за работа по двойки.
Накрая е важно да се подчертае, че авторите на про-
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грамата смятат, че взаимодействието между децата и
между децата и учителя са от съществено значение за
научаването по принцип. Освен това Ремелка се съобразява с нивото на всяко дете, което означава, че се
допуска и приема разлика в нивото на владеене на материала от децата – било то при решаването на задачите чрез действие, схематичното решаване на задачите
или решаването по абстрактен начин. И не на последно
място програмата е насочена към боравенето и работата с материал с висока практическа и приложна стойност.

5. Цели на програмата Ремелка
Програмата „Ремелка” цели:
–– да накара децата да почувстват, че смятането е приятно и смислено занимание и е тясно свързано с
действителността;
–– да постигне при всяко дете възможно най-високо
ниво на основни познания и умения по смятане;
–– на ред с това програмата Ремелка е създадена, за да
даде на децата от масовото училище, срещащи известни затруднения при усвояването на материала
по математика, допълнителен материал, за да им се
помогне при различните раздели от обучението по
смятане;
–– да бъде основен пакет за придобиване на най-важните умения по смятане при децата със специални
образователни потребности;
–– да развива у децата определени умения, свързани с
практическото прилагане на математиката като специфична подготовка за трудово-професионално образование.
Специфичните цели на програмата са свързани с:
а) Представа за извършване на действията. Първото
изискване е децата да имат представа за извършване
на основните аритметични действия като събиране, изваждане, умножение и деление.
б) Представа за числата. Като необходим основен учебен материал децата не трябва само да познават числата до 10, 100, 1000, 10 000 и евентуално по-големите, но да имат представа и за структурата на числата.
Те трябва да знаят, че едно число е изградено от единици, десетици, стотици и т.н. и да имат представа за
преобразуването на числата: една стотица е равна на
десет десетици или 100 единици. Във връзка с това е
необходимо децата да владеят начина на отбелязване
и писане на числата.
Стот.

Дес.

Ед.

3

7

6

в) Владеене до автоматизъм на определени знания.
За да се постигне напредък в обучението по математика, е необходимо децата да смятат вярно на ум следни-
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те видове аритметични задачи:
–– задачите за събиране и изваждане до 10;
–– задачите за събиране и изваждане с преминаване на
десетицата (до 20);
–– таблицата за умножение;
–– таблицата за деление във връзка с таблицата за умножение.
Ясно е, че децата трябва да владеят до автоматизъм
аритметичните задачи за събиране и изваждане до 10,
иначе ще изостават и действията ще им отнемат прекалено много време.
г) Устно смятане (на ум), рационално смятане и приблизително смятане.
–– Устно смятане до 1000.
Наред с автоматизираното владеене на дадените видове задачи, в програмата „Ремелка” се цели децата да
могат лесно да се справят и с други, сравнително елементарни задачи.
В случая имаме предвид задачи като:
40 + 30 =		 46 + 30 =
40 + 3 =		 46 + 4 =
46 + 3 =
70 – 30 =		 75 – 30 =
70 – 3 =		 75 – 5 =
75 – 4 =

от смятането е необходима на децата не само за да се
ориентират и да решават правилно задачи, но и при
използването на джобен калкулатор. Чрез натискането
на грешен бутон могат да се получат големи разлики.
При приблизителното смятане се разглеждат задачи от
вида на:
39
3
198
4860
412

. 59
. 397
+ 404
: 60
- 206

≈ 2400
≈ 1200
≈ 600
≈ 80
≈ 200

Практически части (Б1, Б2, Б3)
Тъй като смятането е нещо повече от решаване на задачи, затова при деца със сериозни проблеми често наблягаме повече на практиката. В оригиналната „Ремелка” има програми за усвояване на „технически“ умения,
като смятане с пари (Б1), определяне на времето по
часовник (Б2), измерване на разстояния или предмети
(Б3), но също и за приложения като изготвяне на списък
за ежедневните покупки (Б1), използването на радио и
телевизионната програма (Б2) и обикновени действия
по мерене и претегляне (Б3). Тъй като адаптираната
програма по социална компетентност е Б3, по-надолу
ще се спрем само на основните неща, свързани с нея.
B 3.94

Да измерваме отново.
А. Какъв етикет да сложим?

г.
.... 20
0 ......
50 г.
.......
20 ...
г.
. 100
...
...
50 ...
250 г.
.......
100 ...
0 г.
.... 50
...
...
250

400 +300 =		460 + 30 =
400 + 30 =		460 – 30 =
400 + 3 =		468 – 3 =
Задачите се решават аналогично на тези до 10:
46 + 3 = 49, защото 6 + 3 = 9.

Опаковай молив. Колко тежи?

: ...............

Опаковай тетрадка. Колко тежи?

: ...............

Опаковай учебник. Колко тежи?

: ...............

Опаковай триъгълник. Колко тежи?

: ...............

Напиши писмо и го опаковай.Колко
тежи?

: ...............

Б. Измервай различни предмети от класната стая.

–– Рационално смятане.
Наред със „смятането наум”, децата трябва също да
могат да смятат и рационално. Те трябва да се научат да ползват правила като смятане с нули
(3 . 6, 3 . 60, 3 . 600), разместителното свойство при
умножението или събирането (9 . 3= 3 . 9; 3 + 2 = 2 +
3) и правилото „едно повече/едно по-малко”
(200 + 199 = 400 – 1= 399).
Рационалното смятане е от значение и за да се
избегне стриктното прилагане на различни стратегии при решаване: да се пресмята по алгоритмичен
начин задачата 200 + 199 естествено е ненужно и
безсмислено действие.
–– Приблизително смятане.
В програмата се отделя много внимание на умението да се преценява, като става въпрос за:
• приблизително определяне на резултата на
задачата:
28 + 49 = около 80;
• приблизително определяне на разстоянието от
стената до черната дъска.
Идеята тук е, че тази приблизителна идея за резултата

Предмет

Тегло
.......... г.
.......... г.
.......... г.
.......... г.
.......... г.
.......... г.
.......... г.

Ремелка. Проект„Равен шанс – обмяна на опит относно интеграцията на деца със СОП”
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Измерване и претегляне (Б3):
–– да може да се борави с понятия като голямо/малко,
високо/ниско, широко/тясно, дълго/късо, дебело/
тънко;
–– мерене и претегляне с естествени величини – дължина, обиколка, повърхност, вместимост, тегло на
предмети;
–– познаване на стандартните мерни единици като см,
дм, м, км, cл, л, грам, 100 г, 500 г и килограм;
–– да може да преобразува най-използваните мерни
единици;
–– да може да преценява дължината на предметите;
–– да може да измерва обиколката и повърхнината на
обикновени предмети, пространства, парцели;

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
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–– да може да решава обикновени задачи за измерване
и претегляне.

6. Тестове в програмата

Какво не е застъпено в програмата?

ОСНОВЕН ТЕСТ

Тук искаме да направим някои забележки за областите
които не са застъпени в програмата „Ремелка”.

Аритметични задачи с липсващ компонент
(задачи с едно неизвестно).

1.

5

4.

Задачите с липсващ компонент, като 7 +__= 9, __+ 3 =
8 и __– 4 = 5, не се срещат в програмата. Деца, които
не се затрудняват със смятането, общо взето лесно научават тези задачи, докато от децата със затруднения се
изискват много абстрактни умения, а от учителя много
търпение.
Факт е, че при овладяването на тези задачи детето показва, че добре е схванало формулата, но пък ако трябва да сме точни, владеенето на такива задачи не е необходимо условие за напредъка в по-нататъшния учебен
материал. С други думи ако децата не (могат да) овладеят тези задачи, те няма по тази причина да изостанат в
усвояването на бъдещия учебен материал.
Тези задачи между впрочем се разглеждат под формата
на разказ: „На автобусната спирка спира автобус, в него
има 5 деца. В автобуса се качват още няколко деца и
когато автобусът тръгва в него вече има 7 деца. Колко
деца са се качили?”.

Аритметични задачи с числа над двадесет
Като цяло аритметични задачи като 24 + 37 или 64 – 37
създават много проблеми на деца със затруднения при
смятането. Изискват се някои частични действия (например: 20 + 30 и 4 + 7 и 50 + 11), които трябва да се
извършат устно (на ум) в правилна последователност.
Именно поради това този вид аритметични задачи не
са застъпени в програмата ”Ремелка”. Във втора част на
А7 се разглеждат аритметични задачи с преминаване,
но вече с числа под двадесет. Естествено в раздела алгоритмично решаване тези задачи вече са въведени.

TEСТ

стр: 1

Име:

20

7.

35

10.

50

13.

65

ПО

МАТЕМАТИКА

______________________________________

2
3
4
3

+
+
+
+

1
2
5
4

=
=
=
=

2.

0+8=
17
23
18
19
25

–
–
–
–
–

2
1
7
3
4

8-3
7-5
5-2
9-6

5.

8+ 9=
15 + 17 =
58 + 32 =
48 + 19 =
67+17=

8.

25

11.

6.13
16. 4
5.18
15. 7
3.17

14.

=
=
=
=
=

16. 406+ 70 =
800+ 29 =
560+ 129 =
20 + 346 =
180 + 670 =
80

6.

65 - 8 =

9.

=
=
=
=

7.80 =
50 . 3 =
8.25 =
22 . 5 =
2.43 =

15.

17. 130- 20 =
568 - 53 =
900-700 =
433-120 =
85
238- 78 =

15
13
10
20

60

75

18.

90

+
+
+
+

2
6
5
8

______________

=
=
=
=

28 + 1 =
50 - 10 =
80 - 40 =
70-30=
90 - 80 =
40 - 20 =
3.2
9.8
4.0
7.5
6.7

45

12.

:
:
:
:
:

дата:

________

30

3=
9=
7=
5=
9=

18
81
49
35
63

55

70

15

40 + 20 =
50 + 30 =
20 + 70 =
80+10 =
30 + 40 =

83-45
24-19
78 - 39
50-34

4o

56 = 7 .
72 = 8 .
36=
.6
28=
.4
14 = 7.

Група:
3.

6 -1=

10

=
=
=
=
=

=
=
=
=

=
=
=
=
=

30:4=
47 : 8 =
17:2=
25 : 6 =
45 : 5 =
630:7
360 : 3
117:9
56 : 4
96 : 8

остатък
остатък
остатък
остатък
остатък

=
=
=
=
=

5400+ 200 =
2575+ 500 =
270 + 1440 =
68 + 2500 =
2500 + 3500 =
1

Този тест дава информация за това къде се намира детето по отношение на учебния материал по математика.
Дава информация за основните грешки и проблемни за
детето области. Чрез бланката „Анализ на грешките” много нагледно и схематично се представя нивото на детето
и коя е областта, от която трябва да се започне работата
с него. Тази бланка е подходяща и трябва да се ползва не
само от учителя, но да се обсъжда и с родителите на детето, както и с останалите учители (ресурсни или масови), работещи с детето. Този тест се провежда два пъти в
рамките на една учебна година – в началото и в края. По
този начин чрез теста можем ясно да видим и определим
успеваемостта на детето и ефективността от работата на
учителя.

РАБОТНИ ТЕСТОВЕ
ТЕСТ А7: Събиране и изваждане от 1 до 100 (Част1)
Име: ..............................................................................
Дата: .............................................................................
1.Разделяне на двуцифрените числа на единици и
десетици

+

+/-

-

Забележка

Практична част
а) Знания за десетиците
б) Знания за единиците
в) Разделяне на единици и десетици
2. Събиране ползвайки помощни материали
Практична част
а) “Правене” на сбор
б) Разместително свойство
в) Събиране с материали
- събиране на двуцифрени числа от типа 30 + 40
- събиране на двуцифрено и едноцифрено число (без
преминаване на десетицата)
- събиране на двуцифрени числа от типа 20 + 43
- събиране на двуцифрено и едноцифрено число (сбора
на единиците трябва да е 10)

3. Изваждане ползвайки помощни материали
Практична част
а) “Правене” на разлика
б) Изваждане с материали
- изваждане на двуцифрени числа от типа 37–30, 45– 40
- изваждане на едноцифрено от двуцифрено число (без
заемане)
- изваждане на двуцифрени числа (умалителя винаги е
10)
- изваждане на двуцифрени числа (умалителя винаги е
20)
- изваждане на едноцифрено от двуцифрено число
(умаляемото е 10, 20, 30 и т.н.)

4. Събиране без помощни материали
Практична част
а) Решаване на задачи

5. Изваждане без помощни материали
Практична част

Всяка част от програмата „Ремелка” е придружена от
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тест за проверка на знанията. Изключение прави раздел А1. В теста са застъпени една или няколко теми от
съответната част на програмата.

Функции на работните тестове.
Всеки тест може да бъде използван по четири начина:
–– като контролен тест (изходно ниво). Той се дава след
приключване на даден раздел. Чрез теста се проверява дали детето е усвоило добре изучавания материал;
–– като входен тест за подобен учебен материал от
следващия раздел. Например тестът към раздел А6
„Естествените числа до 100” („Ориентиране в числата
до 100”) е същевременно и входен тест към раздел
А8 „Естествените числа до 1000”. По този начин се
проверява дали детето е натрупало достатъчно основни знания, за да започне с усвояване на понятия
за числата до 1000;
–– като входен тест за следващия раздел. Например
тестът към раздел А2 „Естествените числа до 10” е
същевременно и входен тест за раздел А3 „Събиране и изваждане на числата до 10”. За да започнат с
изучаването на действията събиране и изваждане на
числата до 10, децата трябва да са разбрали начина
на образуване на числовата редица до 10;
–– като тест във връзка с проблеми, възникнали при
усвояването на математика в общообразователните
основни училища. Ако се установи, че дадено дете не
е усвоило добре числата до 100, препоръчваме да се
направи тестът към раздел А6 „Естествените числа до
100”. От решенията на този тест се придобива детайлна представа за проблема. Това от своя страна води
до правилен избор на материала за упражнения.

Приложение на работните тестове.
При всеки тест различаваме две части:
–– работни листа за тестове (контролни тестове);
–– активни занимания.
Работните листа, които се използват под формата на
тест, не дават яснота дали дадена задача се решава с
разбиране. При извършването на дейностите в зависимост от задачата се набляга върху извършването на
действията, върху изразяването им с думи, а понякога
и върху изписването на числовите изрази и на числата.
Става въпрос за дейности, при изпълнението на които
се изяснява дали детето е разбрало даден учебен материал.
Целта е да установим начина, по който детето пресмята
задачите. Не става въпрос за правилен или грешен резултат, а за начина, по който се подхожда към задачата.
При пресмятането на числовия израз 7 + 8 е от съществено значение по какъв начин смята детето – на пръсти,
с кубчета, чрез продължаване на числовата редица или
чрез непосредствено пресмятане на резултата. При
пресмятането чрез броене е от съществено значение
дали детето продължава числената редица или винаги
започва от 1.
Провеждането на теста по този начин изисква от учителя боравене с определени технически похвати. Чрез

наблюдение, задаване на въпроси („Как го направи?
Кое с кое събра?”); чрез разнообразяване на задачите,
решавайки заедно задачите, та дори чрез оказване на
помощ, се прави обследване на начина, по който детето е достигнало до резултата. По този начин се проверява дали децата са усвоили задачите и дали разбират
смисъла им.
Този тест не се оценява под формата на брой точки за
правилни и грешни отговори. Тъй като разбирането на
съответния учебен материал се слага на първо място,
предпочитаме оценката да бъде словесна. По този начин получаваме информация за степента на разбиране
у децата и същевременно имаме възможност да узнаем на коя част от учебния материал да се обърне поголямо внимание. Ако учебният материал не е овладян
добре, ще бъде полезно тези теми да се разгледат още
веднъж или постоянно да се обръща внимание на части от темите, които се срещат редовно и в следващите
уроци (повторение на материала).
ТЕСТ А7: Събиране и изваждане от 1 до 100 (Част1)
Име: ..............................................................................
Дата: .............................................................................
1.Разделяне на двуцифрените числа на единици и
десетици

+

+/-

-

Забележка

Практична част
а) Знания за десетиците
б) Знания за единиците
в) Разделяне на единици и десетици
2. Събиране ползвайки помощни материали
Практична част
а) “Правене” на сбор
б) Разместително свойство
в) Събиране с материали
- събиране на двуцифрени числа от типа 30 + 40
- събиране на двуцифрено и едноцифрено число (без
преминаване на десетицата)
- събиране на двуцифрени числа от типа 20 + 43
- събиране на двуцифрено и едноцифрено число (сбора
на единиците трябва да е 10)

3. Изваждане ползвайки помощни материали
Практична част
а) “Правене” на разлика
б) Изваждане с материали
- изваждане на двуцифрени числа от типа 37–30, 45– 40
- изваждане на едноцифрено от двуцифрено число (без
заемане)
- изваждане на двуцифрени числа (умалителя винаги е
10)
- изваждане на двуцифрени числа (умалителя винаги е
20)
- изваждане на едноцифрено от двуцифрено число
(умаляемото е 10, 20, 30 и т.н.)

4. Събиране без помощни материали
Практична част
а) Решаване на задачи

5. Изваждане без помощни материали
Практична част

Провеждане на теста
Към всеки тест има карта за контрол и оценка на знанията, в която са вписани въпросите и задачите от теста.
Желателно е за всяко дете да се използва отделна контролна карта. В нея се вписват:
–– до каква степен детето е овладяло съдържанието по
темата: добре, задоволително или незадоволително
(+, +/- или -.);
–– евентуални забележки (напр. владее добре числата
до 40, но не се справя с числата над 40, или справя се
добре, но не може да се изрази с думи);
–– препоръка: на какво да се обърне внимание при задачите за упражнение;
–– изводи, отнасящи се до различните теми; по всяка
вероятност не всички от темите са овладени в еднаква степен;
–– общи изводи: допълнителна помощ, отделяне на допълнително внимание или: Кога и как детето може
да започне с изучаването на другите раздели? С кои
деца? Може ли да се сформира група от няколко
деца? Кой материал да се преговаря редовно? Може
ли дадено дете да продължи обучението си по мето-
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диката на обучение, използвана в общообразователното основно училище?
Съществуват два начина за провеждане на тестове:
1. Групов тест. Децата първо решават работните листа на груповия тест. Към всеки работен лист (напр.
при проверката) изискваме от детето да даде кратко
„пояснение”. Когато работният лист е попълнен и от
дадените пояснения се установи, че детето разбира
учебния материал, това означава, че то е овладяло
изучавания материал. В останалите случаи продължаваме с активните занимания.
2. Индивидуален тест. Първо обсъждаме със съответното дете практическите упражнения от теста. След
това оставяме детето или групата от деца сами да решат задачите от работните листа. Препоръчително е
да се избере този начин на работа, въпреки че е потрудоемък.
Тестовете от програмата „Ремелка” изпълняват много
важна роля при откриването, диагностицирането, подпомагането и анализирането на проблемите по смятане.
Работните листа на тестовете се използват за откриване на проблеми. Когато се провеждат групово, ни дават възможност доста бързо и лесно да добием обща
представа за уменията по смятане на всички деца. След
това се прави анализ на резултатите, като за тази цел
се използват груповите карти. Въз основа на този анализ по всяка вероятност от групата ще отпаднат едно
или две деца. Но тъй като все още нямаме достатъчна
представа за проблемите по смятане, желателно е да
бъде направено по-задълбочено диагностициране. На
този етап попадаме в „диагностичната фаза”, в която
се прилагат практическите упражнения. Тъй като при
тези упражнения се обръща по-голямо внимание на
самите действията и на словесното изразяване, това
ни дава възможност да добием по-добра представа за
проблемите на детето. На базата на получените резултати от практическите упражнения се съставя план за
действие. За тази цел се използват препратките към
съответните уроците от настоящото ръководство. На
този етап на подпомагането сме в търсене на подходящ
материал за упражнения под формата на предложения,
практически действия, материали и работни листа. При
анализа отново използваме работните листа на тестовете, за да проверим до каква степен децата са усвоили
учебния материал.
Чрез обобщението на резултатите от всички тестове
(контролните тестове) се създава стратегия за провеждане на тестове, чрез която достигаме до най-често срещаните проблеми. В поясненията към всеки раздел има
препратка към съответния материал за упражнения.

Особености и взаимовръзка между Основния
и Работните тестове в програмата „Ремелка”
Работните тестове са важна част от програмата „Ремелка”. Те дават информация къде детето среща проблеми
и кой материал не е добре усвоен. Заедно с това те насочват към определени части и работни листа от програмата, с които може ефективно да се отработва определения проблем. Основният тест има друга функция.
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Той показва нивото, на което се намира детето, дава
обща информация за типа допускани грешки и проблемните области. Служи за измерване успеваемостта
и прогреса на детето в работата му по математика. Основният и Работните тестове не се дублират и не трябва
да се използва единия за сметка на другия. Основният
тест се ползва в началото и в края на учебната година.
Дава информация за входното и изходното ниво на детето и по този начин измерва успеваемостта. Работните
тестове се ползват по време на работата с детето, насочвайки учителя коя част от програмата да използва.
По-надолу ще се опитаме да представим с един пример
ползването и взаимовръзката между Основния и Работните тестове.
В началото на учебната година чрез Основния тест се
установява, че определено дете допуска грешки и има
проблеми при събирането и изваждането на числата
до 100 (Начина на работа с теста и анализа на грешките е обяснен подробно по-долу – стр. 16). Това обаче
е много общо и по-скоро насочва към определена проблемна област, без да конкретизира къде е проблема.
Защото проблемите и трудностите при събирането
и изваждането на числата до 100 могат да се дължат
на:
–– проблеми с числовата редица и поредността на
числата до 100;
–– проблеми при автоматизирането на събирането и
изваждането до 10 и до 20;
–– проблеми с разбирането и прилагането на принципа на аналогията;
–– проблеми с разбиране състава на двуцифрените
числа.
Събирането и изваждането до 100 се отработва в
част А7, следователно тук трябва да ползваме Работния тест А7, Част 1, който ни дава по-детайлизирана информация за това къде точно детето среща
проблеми при събирането и изваждането до 100.
В този тест има задачи, свързани с няколко основни
видове упражнения, които са важни за правилното събиране и изваждане на числата до 100. Това са:
–– разбиране за десетичния състав на двуцифрените
числа;
–– събиране и изваждане на числа до 100 – по-лесни и
същевременно основни задачи, които могат да служат за ползване на стратегии при решаване на потрудни задачи (30 + 40; 20 + 50; 30 + 3; 60 - 10; 51 - 1 и
т.н.);
–– ползване принципа на аналогията (2 + 7; 12 + 7; 32 + 7).
Правейки теста А7, Част 1 с детето*, учителят
придобива по-детайлна информация коя от тези области не е добре усвоена и отработена от детето,
* Правенето на Работните тестове в програмата „Ремелка” се различава
от разпространеното разбиране за правене на тест, според което детето
работи самостоятелно и решава определени задачи за определено време. Работните тестове се ползват не за да се постави оценка на детето, а
да подпомогнат учителя при по-нататъшната работа с детето, давайки му
информация къде точно е проблема и къде детето не разбира материала
или среща трудности. Правенето на теста представлява съвместна работа
между детето и учителя. Само при решаването на контролните работни
листа от Ремелка детето работи самостоятелно.
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което го препраща и насочва към определени работни
листа от част А7.
В теста има практическа част, където детето
трябва да „направи” задачата, да обясни какво и как
е направило. По този начин, спазвайки принципните
положения на програмата „Ремелка”, посочени по-горе, учителят не просто оценява, а по-скоро работи с
детето, диагностицирайки проблема. Тази част от
теста е много важна и тя не трябва да се пренебрегва
и да се ползват само контролните работни листа от
съответната част, при които детето работи самостоятелно.

Тестовете и проследяване развитието на детето
При работа с програмата „Ремелка” тестовете имат много важна функция при определяне „актуалното ниво”
на детето. За всяко дете се изработва математическо
„досие”, в което се запазват тестовете, които е правило
през отделните етапи, забележките и анализите към тях
и програмите, по които е работило. По този начин се
получава своеобразна система за проследяване на неговото развитие и работата с него. Това е много полезно, защото по този начин се гарантира една последователност, системност и приемственост при работата с
детето. Така всички, който работят с детето (различни
учители, логопеди, специални педагози), ще боравят с
една и съща информация и ще имат споделен поглед
върху проблемите на детето и „зоната на актуалното
развитие” на знанията и уменията по математика.

Тестовете в програмата „Ремелка” и работата с
родителите на децата

щето, учителя и детето се изисква сравнително повече,
отколкото при една традиционна система на работа.
От ученика тук се очаква:
–– да може в определени моменти да работи самостоятелно;
–– да прилага определен действен подход;
–– да е в състояние да работи в малки групи (от четири
до шест деца);
–– да може да работи по двойки.
От учителя се очаква:
–– да е съгласен и да е в състояние да работи с малки
групи деца;
–– да може и да е съгласен да отделя значително време
за подготовката на урока по смятане;
–– да познава и разбира процеса на усвояване на смятането;
–– да може добре да наблюдава децата, за да определя
кои от тях действително усвояват предавания учебен материал и кои не.
От училищната организация се очаква:
–– да е в състояние да съгласува и координира разликите в нивото на децата;
–– ясно да определя и съгласува действията – кой, какво и кога да извършва;
–– да създаде и да подържа система, в която да се съхраняват, следят и периодично да се обсъждат резултатите на децата (работните листа, тестовете);
–– да създаде и подържа система за точна и недвусмислена регистрация на учебните резултати, за да се реализира напредък в процеса на обучение.

За успешната работата с деца със затруднения е особено важно взаимодействието между учители и родители. Осъществяването на подобно сътрудничество е
възможно единствено на базата на добра осведоменост и надеждни източници на информация. Често за
родителите е трудно да осъзнаят същността и вида на
проблемите, които среща тяхното дете в училище.
Математическото „досие” събира всичко изработено от
детето и проведените тестове. Това от една страна дава
сигурен инструмент за планиране на бъдещата работа
с него, а от друга е надежден източник на информация за нивото и постиженията му. Именно поради това
информацията от математическото досие е много полезна при взаимодействието с родителите и защитава
тяхното право да бъдат осведомени и да бъдат активна
страна в работата със своите деца.

Когато програмата „Ремелка” се използва в основното
училище като помощен пакет, тя може да бъде приложена по различни начини:
1. Като помагало с идеи. Програмата тогава се използва като допълнение към методите на преподаване в
основното училище.
2. Като помагало-справочник при допълнителната помощ, от която някои деца се нуждаят. Тези деца получават временна целенасочена подкрепа и целта тук
е да бъдат задържани в класа.
3. Като замяна на използваните методи на преподаване. Тогава се разработва програма, която е специално пригодена за отделно дете (група от деца). Тук
става въпрос за деца, които вече изостават от нивото
на класа. Въз основа на подробен анализ на проблемите тези деца се обучават индивидуално.

7. Приложение на програмата „Ремелка”

Всяка от тези възможности е подробно разяснена подолу.

Програмата „Ремелка” може да се използва като цялостна програма по математика, но всяка отделна част
може да се ползва и като допълнителен материал към
вече съществуваща методика за обучение. Това не е готова програма и не посочва какво трябва да прави учителя всеки ден. Но в случай, че програмата „Ремелка” се
приложи като цялостна програма, то тогава от учили-

1. „Ремелка” като помагало с идеи.
При преподаване на учебния материал всеки учител понякога изпитва необходимостта да го предаде
веднъж „по пó-друг начин”, тъй като собствените идеи
са на изчерпване. Тук преди всичко се касае за необходимостта от допълнителни възможности за разясняването на тези части от материала, при които от опит зна-
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ем, че някои от децата всяка година срещат трудности.
Тогава е добре наред със съществуващите похвати за
преподаване да са под ръка и други, съответни на методиката на обучение идеи.
Имат се предвид например възможности за:
–– упражнения с числовите редици;
–– упражнения за автоматизиране на смятането до 10 и
с преминаване;
–– осмисляне и упражнения върху таблиците;
–– понятия за числата до 100 и съответно до 1000.
2. „Ремелка” като настолна книга за допълнителна
помощ
Във всеки клас има по няколко деца, които в даден момент започват да изостават. Те правят впечатление по
време на инструкциите, допускат много грешки в работата си, а допълнителната работа с тях не дава резултат.
Тези деца се нуждаят от навременна и целенасочена
помощ. Можем да помогнем на тези деца да преодолеят проблема си като им предоставим допълнителна
възможност за упражняване с програмата „Ремелка”. За
тази цел препоръчваме най-вече уроците от част А на
програмата, като стремежът ни е тези деца да не загубят връзката си с класа.
Помощта ще бъде целесъобразна само ако се знае какъв е проблемът. Ако анализът на грешките и събеседванията с децата не доведат до изясняване и локализиране на проблема, можем да използваме (части от)
тестовете на програмата „Ремелка”. За изоставащите
деца можем да съставим елементарен план за действие, изграден въз основа на установените проблеми.
3. „Ремелка” като програма за специализирана помощ
В това отношение различаваме две ситуации:
а) В хода на учебната година става ясно, че дадено дете
е застрашено от повтаряне на класа в резултат (и) на
проблемите по математика. От този момент до лятната
ваканция, в повечето случаи е по-уместно да се работи с помощта на програмата „Ремелка”, отколкото с общоприетата учебна програма по математика. Прави се
анализ на постиженията на детето, въз основа на който
се изработва отговорно подбрана индивидуална програма с материали от „Ремелка”.
Стремежът е с помощта на тази преходна програма да
подготвим детето така, че още от началото на новата
учебна година да участва възможно най-пълноценно в
новия клас.
б) Понякога в общообразователното основно училище се срещат и отделни случаи, за които, по наша преценка, ще е по-целесъобразно да бъдат отделени от
голямата група по време на заниманията по математика. Става въпрос за единични случаи, които са с много слаби постижения по този предмет, но по другите
предмети се справят задоволително. Тези деца могат да
използват „Ремелка” като учебна програма по смятане.
Началното ниво на детето се определя с помощта на тестове от „Ремелка”. След уточняване на входното ниво
на детето, последователно се извършват предвидените
в програмата действия.
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8. Програмата „Ремелка” и държавните
образователни изисквания
Държим да подчертаем, че програмата „Ремелка” не
противоречи по никакъв начин на българските учебни
програми по математика. Напротив, със съдържащите
се в нея работни листа, идеи за работа, упражнения и
философия на работа „Ремелка” подпомага децата, които срещат трудности да се справят по-успешно с материала по математика.
„Ремелка” не променя целите на обучението по математика, нито материала, който трябва да бъде усвоен от
децата. Това, което е съществено за програмата, е начинът на работа. Детето има свой собствен, индивидуален
темп на развитие и „Ремелка” се съобразява с това. Чрез
системата от тестове, както и възможността да се дават
на детето работни листа, които съответстват на неговото ниво и знания, с детето се работи на нивото, на което
се намира в момента, независимо от възрастта, класа
или учебното съдържание, което трябва да се преподава.
Другата важна особеност на „Ремелка” е, че при нея
материалът по математика е разбит на малки „стъпки”.
Това не е случайно. Практиката и изследванията показват, че децата, които срещат затруднения по математика, не могат да се справят с темпото и надграждането на
материала. Повечето деца са в състояние да правят големи „стъпки”, занимавайки се с математика. За децата,
които имат затруднения по математика, тези стъпки са
много големи. Те имат нужда да усвояват и упражняват
материала на по-малки порции.
Един от често изтъкваните аргументи от ресурсните
и особено от масовите учители по време на работата
по проекта беше, че няма време да се ползва „Ремелка”, защото има задължителна програма, която трябва
да се ползва при работата с децата по математика. Ние
твърдим, че „Ремелка” не само че не измества учебната
програма по математика, но предлага варианти за работа с децата, насочени към постигане на заложените
в програмата цели. За да бъдем по-убедителни в това
твърдение, прилагаме следната таблица.
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