
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:  

По Български език и литература ученикът: 

 чете и разказва последователно позната приказка; 

 разграничава, определя и интонира съобщителни и въпросителни 

изречения; 

 владее основните норми на книжовния език; 

 открива сродните думи в текста и да определи общата им част; 

 

По математика ученикът: 

  разбира смисъла на аритметичните действия умножение и 

деление; 

  знае таблиците за умножение и деление; 

 разбира смисъла на словосъчетанията „пъти повече“ и „пъти по-

малко“ и да ги изразява на математически език; 

 може да решава текстови задачи с едно или две пресмятания, с 

помощта и на действията събиране, изваждане, умножение и 

деление; 

 знае мерните единици за време, минута, денонощие, седмица, 

месец, година; 

 може да определя времето по часовник с точност до минути и да 

го записва. 

 Познава видовете триъгълници според ъглите и страните и може 

да решава задачи, свързани с намиране на обиколка на 

триъгълник, квадрат и правоъгълник. 

 

По околен свят и Човекът и природата ученикът: 

 Знае що е природа; 

 Знае що е жива и нежива природа; 

 Различава диви животни, домашни любимци и селскостопански 

животни; 

 Познава класовете животни; 

 Различава диворастящи, градински, стайни и селскостопански 

растения; 

 Познава взаимовръзките в природата; 

 Знае и изгражда самостоятелно хранителна верига;  

 Разпознава видове храни по произход и тяхната полезност за 

човека; 

 Обяснява и разбира как човекът влияе върху природната среда и 

как той зависи от нея   

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ„ 
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Работна среща с учители за демонстрация на  

възможностите на Microsoft Mouse Mischief 

в дейността на педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата на провеждане: 26. 05. 2011 г. 

 

Място на провеждане: „Св. Иван Рилски”, 

класната стая на ІІ и ІІІ класове 

 

 

 

Тема: „ДА УЧИМ С ИНТЕРАКТИВНИ МИШКИ” 

 

 

Организация:  

- 12.00 – 12.15 ч. – Откриване и запознаване с 

организацията на програмата. 

- 12.15 – 13.00 ч. – Урок  във ІІ и ІІІ клас 

         Учител: Румиела Маркова 

- 13.00 – 13.30 ч. – Конфериране на урока и дискусия по 

програмата Microsoft Mouse Mischief 

- 13-30 – 14.00 ч. – Мнения и предложения, свързани с 

темата. Закриване. 
 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  

Образователни:   

 Ученикът да разказва, описва, дава отговори, обяснява, като 

използва уместно езикови средства, характерни за ситуацията на 

общуване съобразно участниците в нея, темата, целта и 

условията.  

 да си служи с основните езикови и речеви единици в 

съответствие с комуникативната ситуация.  

 да използва уместно съществителни имена, прилагателни имена 

и глаголи в зависимост от комуникативната цел.  

 да прилага знанията си по предметите: български език и 

литература, английски език, математика, околен свят, човекът и 

природата, изобразителното изкуство.  

Развиващи: 

 да развият уменията си за устна реч, да обогатят речниковия 

запас от думи, да укрепят уменията си за последователен разказ 

на позната приказка; 

 да усъвършенстват четивната си техника; 

 да развият уменията си за устно смятане; 

 да усъвършенстват мислителните операции: анализ, съпоставяне; 

наблюдателност, внимание, памет; 

 да развият уменията си да аргументират и отстояват своето 

мнение; 

 да развиват своя интерес към учебната дейност и творчески 

способности; 

 да развиват уменията си да дават самооценка на своята дейност; 

Възпитателни: 

 възпитаване в дисциплинираност, отговорност; активност, 

прилежност, любознателност, заинтересованост в учебния 

процес; 

 възпитаване във  взаимопомощ; 

 възпитаване и задържане на интереса към учебния процес; 

 създаване на благоприятен психологически климат за разкриване 

на възможностите и потенциала на всяко дете.  

 възпитаване на екологично съзнание спрямо природата и своето 

здраве. 

 Използвани методи за интегриране на ИКТ: 

 овладяване на умения на работа с Mouse Mischief; 

 подпомагане на ученика да проучва и изследва; 

 възможност за обратна връзка за напредъка в обучението; 

 достъп до разнообразни ресурси. 

 Съпътстващи интерактивни методи и междупредметни връзки: 

 Интерактивни методи – беседа, проблемна ситуация, мозъчна 

атака, ролева игра; 

 Междупредметни връзки – математика, български език и 

литература, околен свят и човекът и природата, английски език, 

изобразително изкуство. 


