
Математиката в света около мен 

 

Математиката движи целия свят. Тя ни е нужна за смятане, за претегляне, мерене, 

чертане... С математиката можем да направим всичко. Нужна е на всеки един от нас. Тя  е 

интересна и забавна. Сблъскваме се навсякъде с нея – в театъра, за да знаем къде да седнем, в 

музиката – за да определим трайностите на нотите, в изобразителното изкуство – за да 

преценим пропорциите в рисунката, в домашния бит и техника – за да измерим и да не 

объркаме, когато режем. 

Математиката е нужна за всички професии. Тя е нужна на шофьорите, за да преценят 

колко гориво да сложат в резервоара и да пресметнат колко километра са изминали. На 

архитектите, за да направят една сграда. На готвачите, за да знаят колко продукти да сложат 

в ястието. 

Математиката е светът около мен. Тя е за най- умните! 

 

Андрей  Василев – 3 В клас 

ОУ „Иван Вазов” - Смолян  



Математиката в света около мен 

 

За мен математиката е изкуство, което всички трябва да виждаме и обичаме.  Тя ни 

трябва за много неща в живота. 

Когато отидем в магазина ни трябват пари, а парите трябва да ги пресметнем. Това е 

математика. Искаме да сготвим нещо. Налага се да мерим продуктите с различни мерни 

единици. Това пак е математика. 

Математиката е навсякъде в нашите ежедневни дейности. Във всяка една част от 

заобикалящия ни свят ние можем да намерим математиката. 

Във всяка една професия математиката е необходима. Тя е като светулка в нашия 

живот. Аз обичам математиката! 

 

Ивайла Дойчева – 3 В клас  

ОУ „Иван Вазов” – Смолян  



Математиката в света около мен 

 

За мен математиката е всичко около мен. На шивача му трябва, за да мери, крои и шие. 

На строителя – колко място ще застрои. На обущаря – кой номер са обувките. На шофьора – да 

си смята километрите. На танцьорите – да броят тактовете. Математиката е дори в игрите, 

които ние играем. Когато пазаруваме, си правим сметка на парите. Когато сееш градината – 

правиш сметка колко семена имаш и колко реда ще насееш. 

През ваканцията четем книги. Трябва да знам до коя страница съм стигнала и колко 

книги съм прочела. Математиката в света около мен. 

 

Радина Сивкова – 3В клас  

ОУ  „Иван Вазов” - Смолян  



Математиката в света около мен 

 

Математиката ни трябва в живота. – за да пресметнем, да премерим, да нарисуваме 

или изпеем.  

Инженерите мерят и чертаят, шивачите също мерят. Ако сме на път, тате трябва да 

прецени колко да зареди. Продавачите трябва да знаят отлично математиката.  

А пък да научиш математиката, трябва да учиш усилено.  

Трябва да се научим да виждаме математиката около нас.  

 

Лазар Иванов – 3 В клас  

 ОУ „Иван Вазов” - Смолян  



Математиката в света около мен 

 

Математиката е точна и сложна наука. Тя ни помага в различни дейности от нашия 

живот. За нас тя не винаги е лесна и я учим понякога с нежелание, но е необходима. Затова е 

добре да я разбираме, защото я използваме всеки ден. Дори когато се забавляваме или играем. 

Има я и във футбола, и в шаха, и в доминото, и в песните, и в танците, и в леката атлетика, и в 

рисуването и на много други места. Тя е неразделна част и от нашите любими видеоигри. 

Откриваме я във всички професии. Няма професия без математика. Затова трябва да я учим и 

да сбъднем нашите мечти. 

 

Димитър Искилиев – 3 В клас 

ОУ „Иван Вазов” - Смолян  



Математиката в света около мен 

 

На мен математиката ми харесва, защото наученото от нея ми помага в живота.  

Помага ми да разбера кое е голямо, кое е малко. Помага ми, когато пазарувам. Правилно 

да разпределям парите си за деня, седмицата и месеца. Правилно да разпределям времето си.  

Математиката ми харесва и за това, защото от нея се научих да разпознавам 

геометричните фигури, да намирам дължини, обиколки на фигури.  

Благодарение на математиката се уча да правя и да вземам верни решения за много неща. 

Целият ми род са математици и няма как и аз да не я обичам и да не я ценя –  

ЦАРИЦА МАТЕМАТИКА И НЕЙНИТЕ ПРИДВОРНИ ЧИСЛАТА И ЗНАЦИТЕ. 

 

Лития Анатолиева Карабова – 3 В клас 

ОУ „Иван Вазов” - Смолян  



Математиката в света около мен 

 

Математиката е в музиката , в танца, в игрите, в магазина, в класната стая и 

навсякъде около мен. Трябва ни, за можем да си преброим парите в магазина, да си купим 

необходимите продукти, да изпеем нотите, дори когато четем книги. На госпожата й трябва да 

преброи децата, да запише отсъствията, да преподаде новия урок, да прецени кога започва и кога 

свършва часът, да премери колко метра сме скочили по физкултура, колко метра сме пробягали 

и за колко време. Всичко е математика! 

 

Каталина Касапова – 3 В клас 

ОУ „Иван Вазов” - Смолян  



Математиката в света около мен 

 

Математиката е всичко около нас. Където и да погледнем всичко е геометрични фигури и 

те водят до математиката. Почти във всяка професия се иска математика. Във футбола, 

волейбола и баскетбола  също е необходима. Трябва за стратегиите на треньора и играчите.  

Госпожите обясняват математиката по интересни начини. Примерно с ябълки, круши, 

предмети и др.  

Музиката е математика. Понякога и математиката е музика. Особено, когато се 

справяме добре. 

 

Асен Буйков – 3 В клас 

ОУ „Иван Вазов” - Смолян  



Математиката в света около мен 
 

Един ден с баба решихме да направим кекс. Тя бързо отвори тефтера, а аз приготвих 

съдовете и миксера. Зарадвах се много. Все пак това беше любимият ми сладкиш! А баба прави 

много вкусен кекс!  

- Чети, баби, че не виждам през очилата. 

- 4 яйца, 150 г захар, 100 мл олио...- започнах да чета аз. - Бабо, това го учихме по математика – 

грам, милилитър, знам го! 

- Включи фурната на 180 градуса, за да загрее! 

- И за градуси учихме...Бабо, колко пари ще ми трябват, за да направя и аз един кекс? 

- О, изчисли сам! 

След като изчислих, се засмях.  

Пак математика!!! Събиране, лева, стотинки! Кухнята е математика! 

- Така е – каза баба – и не само в кухнята. Навсякъде около нас е! Навън мерим разстояния, 

служим си със сантиметри, метри и километри. Събираме, изваждаме, умножаваме, делим и често 

парите броим! И запомни – математиката ти учи! – погали ме нежно баба. 

- Математиката е светът около мен! – заявих аз. 
 

Владимир Петев – 3 В клас 

ОУ „Иван Вазов“ – гр. Смолян 


