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Въведение 

 

Изучаването на обикновени дроби е съпроводено с редица 
предизвикателства, някои от които трядиционно са трудни за преодолване 
от голяма част от учениците. В подкрепа на разбирането и оперирането с 
обикновени дроби са разработени много ресурси. Най-често за 
въвеждането им се използват правоъгълници с  целочислени страни, с 
изобразени ветни квадратчета, както и кръг, разделен на еднакви сектори. 
Съотвените реални обекти, на които тези форми представляват модели, са 
шоколади с обичайно оформяните квадратни блокчета и пица или торта, 
разрязани на еднакви парчета. Тези примери са неотменна част от 
дидактическия инструментариум за изучаване на обикновени дроби.  

Динамичните конструкции, създадени със специализиран софтуер, 
дават възможност за извършване на изследвания, за бързо и лесно 
генериране на примери на конкретна задача, за непосредствено 
получаване на обратна връзка. Таблата са също добра форма за подкрепа 
при формирането на знания и умения, свързани с обикновените дроби. 

Възможностите на задачи с обикновени дроби за интелектуалното 
развитие са големи, затова продължава откриването или създаването на 
нови проблеми, за решаването на които е удобно моделирането с 
обикновени дроби. 

Тази книга съдържа активни карти, които са използвани в 
квалификационни курсове с учители, в семинари, демонстрации и щандове 
на събития като Европейска нощ на учените, Софийски фестивал на науката 
и други научни фестивали, насочени към голяма и разнообразна аудитория. 
Тези активни карти са извадка от дидактическите материали за изучаване 
на обикновени дроби. При използването им ключови елементи са 
прежияване, съчетаване на виртуални ресурси с манипулативи ... 

 

Манипулативи 
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Динамичните ресурси са със свободен достъп и могат да се използват 
от Виртуалния училищен кабинет по математика, разработван в 
Института по математика и информатика на Българска академия на науките.  

 

 

http://cabinet.bg 

 

До Виртуалния училищен кабинет по математика може да се стигне 
от портала Scientix, в който се съхраняват голям брой образователни 
ресурси и проекти: 

 

http://www.scientix.eu/web/guest/projects/project-detail?articleId=734572 

 

Изказвам благодарност на Неда и Койя, които през годините на 
създаването на тези ресурси бяха в ролята на eкспериментирани, тестери, 
редактори, дизайнери, мотиватори, модератори, разпространители, ...   

http://cabinet.bg/
http://www.scientix.eu/web/guest/projects/project-detail?articleId=734572
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1. ОБИКНОВЕНИ ДРОБИ В СТИЛ ЕШЕР 
 

1.1. Разполагате с еднакви паркетиращи плочки в няколко цвята. 

1.1.1. Каква част от композицията е оцветена в зелено? 

 

1.1.2. Добавете в композицията горе още една зелена паркетираща плочка. 
Каква част от композицията е оцветена в зелено? 

1.1.3. Добавете плочки, така че 
4

7
 от композицията да са оцветени в зелено. 

 

1.1.4. Отстранете плочки, така че 
3

7
 от композицията да са оцветени в 

жълто. 
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1.2. Оцветяване  

1.2.1. Оцветете всяка от композициите с два цвята.  

        

1.2.1. Оцветете всяка от композициите с три цвята.  

        

 

Задайте въпрос, свързан с обикновена дроб и една от оцветените 
композиции. 
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1.3.  

1.3.1. Каква част от композицията е оцветена в жълто? 

 
  

1.3.2. Каква част от композицията е оцветена в зелено? 

   

 

 

1.3.3. Продължете оцветяването така, че четвъртинката от фигурата да е 
оцветена в ............................... 
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1.4.  

1.4.1. Каква част от композицията е оцветена в червено? 

  

1.4.2. Каква част от композицията е оцветена в зелено? 

 

  

1.4.3. Каква част от композицията не е оцветена в жълто? 
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2. ОБИКНОВЕНИ ДРОБИ В СТИЛ МОНДРИАН 
 

2.1. Наименованието на картината е 
1 1 1

2 3 6
  .  

 

Именувайте останалите картини. 

 

 

 

 

 

 

http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d13231.html 

http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d13202.html 

2.2. Създайте картина  
3 3 2 2 33 3a b a a b ab b      в стил Мондриан. 

http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d13231.html
http://www.math.bas.bg/omi/cabinet/content/bg/html/d13202.html
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3. ОКОМЕР: ОБИКНОВЕНА ДРОБ 

 

3.1. Трябва да се премести зелената точка така, че да бъде оцветена в 
зелено посочена част от дадената фигура.  

 

 Модел 1. 

Знаменателят е от интервал [1;10], следващ пример се задава чрез 
преместване на плъзгачи, фигурата е правоъгълник.  

 

 

 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d14007.html 

http://cabinet.bg/content/bg/ggb/d14007.ggb 

 

Препоръчваме да се решат два примера.  

Учителят поставя първия пример. Ученик решава на компютъра. С вдигане 
на ръка всеки от останалите ученици потвърждава мнението си – това ли е 
решението, наляво ли трябва да се премести точката или надясно от 
предложеното решение. 

С бутон „отговор“ се показва верният резултат.  

 

 

Използва се и бутон „помощ“, в резултат на което даденият правоъгълник 
се разделя на токова равни части, колкото е знаменателят на дадената 
обикновена дроб. 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d14007.html
http://cabinet.bg/content/bg/ggb/d14007.ggb
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Учителят скрива помощта и отговора, като отново кликва върху двата 
бутона. След това съставя нов пример, като променя текущите стойности на 
двата параметъра (виж плъзгачите). 

 

 

 

 Модел 2. 

Знаменателят е от интервал [1; 20], следващ пример се задава чрез 
преместване на плъзгачи, фигурата е правоъгълник.  

 

 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d14008.html 

http://cabinet.bg/content/bg/ggb/d14008.ggb 

Класът е разделен на две групи. Първата група поставя задача, втората 
група решава задачата и поставя нов пример на първа група. Препоръчваме 
да се разиграят по 4 примера. При поставянето и при посочването на 
отговора по един представител на отбор работи на компютъра. 

 

 

 

 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d14008.html
http://cabinet.bg/content/bg/ggb/d14008.ggb
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 Модел 3. 

Знаменателят е от интервал [1; 10], следващ пример се задава чрез 
преместване на плъзгачи, фигурата е кръг. 

 

 

 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d14009.html 

http://cabinet.bg/content/bg/ggb/d14009.ggb 

Продължава работата в същите две групи и при същите условия.   

 

 Модел 4. 

Знаменателят е от интервал [1; 20]. Автоматично се генерира следващ 
пример, с обновяване на конструкцията. Фигурата е правоъгълник. 

Всеки ученик работи самостоятелно. Предоставя се общо време за работа 
за тази и следваща задача – 5 минути.  

Използва се задача 4 от материала на адрес 

http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=81 

 

 Модел 5. 

Знаменателят е от интервал [1; 20]. Автоматично се генерира следващ 
пример, с обновяване на конструкцията. Фигурата е кръг. 

Използва се задача 3 от материал на адрес 

http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=81 

 

 

 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d14009.html
http://cabinet.bg/content/bg/ggb/d14009.ggb
http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=81
http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=81
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4. ОКОМЕР: ЧИСЛИТЕЛ НА ОБИКНОВЕНА ДРОБ 

 

1.Запишете илителя на представената с фигура обикновена дроб, при даден 
знаменател. 

Виртуални модели 

Модел 1. Знаменателят е от интервал [1;10]. Следващ пример се задава 
чрез преместване на плъзгачи. Фигурата е правоъгълник. 

 

 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d14010.html 

http://cabinet.bg/content/bg/ggb/d14010.ggb 

 

Може да се използва и бутон „помощ“, в резултат на което даденият 
правоъгълник се разделя на толкова равни части, колкото е знаменателят 
на дадената обикновена дроб. 

 

 Модел 2. 

Знаменателят е от интервал [1; 20]. Следващ пример се задава чрез 
преместване на плъзгачи. Фигурата е правоъгълник. 

 

http://cabinet.bg/content/bg/html
/d14011.html 

http://cabinet.bg/content/bg/enb/
d14011.ggb 

 

 

 Модел 3. 
Знаменателят е от интервал [1; 10]. Следващ пример се задава чрез 
преместване на плъзгачи. Фигурата е кръг. 
 

 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d14012.html 

http://cabinet.bg/content/bg/ggb/d14012.ggb 
 

 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d14010.html
http://cabinet.bg/content/bg/ggb/d14010.ggb
http://cabinet.bg/content/bg/html/d14011.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d14011.html
http://cabinet.bg/content/bg/enb/d14011.ggb
http://cabinet.bg/content/bg/enb/d14011.ggb
http://cabinet.bg/content/bg/html/d14012.html
http://cabinet.bg/content/bg/ggb/d14012.ggb
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 Модел 4. Знаменателят е от интервал [2; 20]. Автоматично се генерира 
следващ пример, с обновяване на конструкцията. Фигурата е правоъгълник. 
Използва се задача 4 на адрес 

 

 

http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarti
cle&id=82 

 
 

 

Всеки ученик работи самостоятелно. Предоставя се общо време за работа 
за тази и следваща задача – 5 минути.  

 

 Модел 5. Знаменателят е от интервал [6; 15]. Автоматично се генерира 
следващ пример, с обновяване на конструкцията. Фигурата е кръг. Използва 
се задача 3 на адрес 

 http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=82 

 

Модел 6. Знаменателят е от интервал [1; 20], автоматично се генерират 10 
примера, фигурата е правоъгълник, отчита се резултат. Отговорът се  
посочва с плъзгача, след което се кликва върху бутона за нов пример. След 
десетия пример се отчита крайният резултат като брой верни отговори и 
като процент верни отговори. 

 

 

 

За стартиране на нова игра файлът се обновява с бутона горе вдясно. 

Този файл може да се използва от задача 5 на адрес 

http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=82 

http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=82
http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=82
http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=82
http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=82
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5. ОКОМЕР С ОБИКНОВЕНА ДРОБ И ЛИЦЕ НА ТРИЪГЪЛНИК 

 

5.1 . Сравнете с: четвъртинката, третинката, половинката от лицето на 
триъгълника. 

 

 

 

5.2. Оцветете в зелено половинката от триъгълника. 

 

5.3. Оцветете третинката на триъгълника. 
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6. ОКОМЕР С ОБИКНОВЕНА ДРОБ И ОБЕМ НА КОНУС 

 

6.1. Сравнете с: четвъртинката, третинката, половинката от обема на конуса. 

 

     

   

 

 

 Потренирайте с файла на адрес 

 http://cabinet.bg/content/bg/html/d16157.html 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d16157.html
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7. ОБИКНОВЕНИ ДРОБИ И ПЕНТАМИНО 

 

 

http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=197 

Пентамино е равнинна фигура, която е образувана от пет еднакви 
квадратчета, свързани по страните си. С точност до еднаквост, има 12 
плочки пентамино.  

 

7.1. Каква част от композицията, построена с 12-те плочки пентамино, е 
оцветена в червено? 

 

 

 

 

 

Виртуален модел: http://cabinet.bg/content/bg/html/d23084.html 

http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=197
http://cabinet.bg/content/bg/html/d23084.html
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7.2. Фигурата е получена от няколко плочки пентамино. Каква част от 
композицията е оцветена в зелено? 

 

 
 

  

Виртуален модел: http://cabinet.bg/content/bg/html/d23085.html 

 

7.3. Как е получена фигурата? Каква част е оцветена в зелено? 

 

  

 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d23085.html
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7.4. Покрийте с 12-те плочки пентамино, различни по цвят. Съставете задача 
с обикновени дроби. 
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Виртуален модел: 

 http://cabinet.bg/content/bg/html/d23011.html 

 

 

 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d23011.html
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8. ДОМИНО „ОБИКНОВЕНИ ДРОБИ“ 

 

Домино „Обикновени дроби“ съдържа 15 плочки. На всяка от плочките са 
представени по две обикновени дроби. Могат да играят двама или трима 
играчи. 

Плочките се поставят на масата с лицето надолу и разбъркват. 

Всеки играч изтегля по пет плочки.  

Редът на играчите се определя с теглене на жребий. 

Първият играч поставя първата плочка на масата, след което играчите 
започват да се редуват. Всеки играч поставя плочка в някой от краищата на 
получената фигура от наредени плочки така, че да се допират една до друга 
части, представящи равни обикновени дроби. Ето няколко варианта:  

1
3

1 3

1 3

 

Двойните плочки (на които двете представени обикновени дроби са равни), 
могат да бъдат използвани за нови разклонения, т.е. може да се постави 
плочка така: 

16

 

Ако играч няма плочка, с която да направи ход, тегли плочки от останалите 
на масата, до изтегляне на плочка, с която може да играе, или до 
изчерпване на оставените на масата обърнати плочки. Ако са изчерпани 
тези плочки, играчът пропуска хода. (Ако играят трима играчи, след 
първоначалното изтегляне на пет плочки от всеки от играчите, не остават 
плочки на масата.)  

Победител е този, който първи се освободи от всички свои плочки. Ако и 
двамата играчи нямат ход, победител е този, който има по-малък брой 
плочки. При равен брой плочки резултатът е равен. 

Когато за представянето на обикновена дроб са използвани фигури, 
особеност е, че в някои случаи с една фигура могат да се представят две 
различни обикновени дроби. Например, със следващата фигура може да се 

представи както 
1

4
, така и 

3

4
.       
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8.1. С коя плочка може да продължи играта? 

 

8.2. С коя плочка не може да продължи играта? 

 

8.3. Потренирайте с част от Домино "Обикновени дроби" 

           

http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=173 

 

 

http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=173
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9. КЛАСИЧЕСКО ДОМИНО И ОБИКНОВЕНИ ДРОБИ 

 

9.1. Представете с всяка от плочките обикновена дроб и премести така, че 

да е вярно неравенството.  

 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d14055.html 

Колко са възможностите? 

9.2. Представете с всяка от плочките възможно най-малката обикнавена 
дроб. Подредете, като започнете от най-малката обикновена дроб. 

 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d14056.html     

Представете с всяка от плочките възможно най-голямата обикнавена дроб. 

Подредете, като започнете от най-голямата обикновена дроб. 

9.3. Една от плочките е поставена неправилно. Обърнете я, за да получите 

вярно равенство с обикновени дроби. 

 
 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d14057.html 

9.4. Съставете задачи с домино и обикновени дроби. 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d14055.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d14056.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d14057.html
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10. ОСНОВНО СВОЙСТВО НА ОБИКНОВЕНИТЕ ДРОБИ 

 

10.1. Сравнете  • 
1

2
 и 

2

4
  • 

1

2
 и 

3

6
   • 

1

2
 и 

5

10
  • 

2

6
 и 

1

3
 •  

3

9
 и 

1

3
  •  

3

2
 и 

12

8
.     

Използвайте моделите 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d1
4031.html 

 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d1
4032.html 

 
http://cabinet.bg/content/bg/html/d1

4033.html 

 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d1
4034.html 

 
 

10.2. Довършете комикса 

 

 

3

5
 

9

15
 

6

10
 

12

20
 

 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d14031.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d14031.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d14032.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d14032.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d14033.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d14033.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d14034.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d14034.html
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11. АРИТМЕТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ С ОБИКНОВЕНИ ДРОБИ 
 

11.1. Опишете визуализацията на действие събиране на обикновени дроби.  

http://cabinet.bg/content/bg/html/d14038.html 

 

11.2. Опишете визуализацията на действие изваждане на обикновени 
дроби. 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d14039.html 

 

11.3. Опишете визуализацията на действие уножение с обикновени дроби 
на адрес 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d14040.html 

 
 

http://cabinet.bg/content/bg/html/d14038.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d14039.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d14040.html
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12. КОМИКСИ И ОБИКНОВЕНИ ДРОБИ 

12.1 Довършете комиксите 

 

Ако махна едно 

цветно квадратче, ще 

е оцветена третинка 

от правоъгълника! 

Ако поставя още едно 

цветно квадратче, ще е 

оцветен половината 

правоъгълник. 

Защото съм била 

неправилна! 

Защо плачеш? 

Моята пица е разрязана 

на 6 равни части.  

Моята е същата, 

но я разрязах 

само на две, 

защото съм на 

диета! 

Казаха, че ще ме 

съкращават! 

А на мен - че съм 

несъкратима! 

На мен се полага 

1 1 1

2 3 7
  от земята. 

Давам ти и половината от 

останалото, което според теб 

се полага на мен. 

1 1 1

2 4 4
   

1 1 1

2 3 6
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Знаменателите 

ни са равни! 

Но аз съм по-голяма! 

Но аз съм. 

по-голяма 

Моят знаменател е 

по-голям от твоя! 

Ако се събера с 
1

7
, 

ще станем 
5

7
.  

А ако аз се събера с 
1

7
,  

ще станем едно цяло.  

И числителят, и 

знаменателят ми са  

по-големи от твоите! 

 

Но пак съм по-голяма! 

Произведението ни е по-

малко от всяка от нас. А нашето произведение е по-

голямо от всяка от нас. 

Мога да съм равна на 

половинка и на две. 

А аз – само на 1. 

Мога да съм равна на 

третинка и на три. 

А аз – само на 0. 

Няма по-голяма 

от мен сред Вас! 
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