
30.03  понеделник  

Математика Упражнение      учебник  105  стр.   тетр. 37 стр.                    
 

Задачите от учебника 1 и 2 се решават  устно. Без 5 зад. 

 

 



4 зад. Попълнете след като намерите: 

ИВО АНИ КУЧЕ КОТЕ 
              кг                 кг               кг                 кг 

Задайте въпроси към задачата и ги решете писмено. В тетрадката –без 3 зад. 

 

 
https://ucha.se/watch/4189/umnozhenie-i-delenie-s-8/urok/10900 



 

БЕЛ Палачинкова  тайна             читанка   80  стр.                
   

 

 
 



Прочетете  стихотворението  като добавите необходимите думи /ако не 
успееш сам помощ ще намериш под текста  /.  

Защо героят решава да прави палачинки? – намерете  в текста и отговорете 
устно.  

Какво прави детето, как се представя, как завършва всичко? Имате ли 
подобна весела история, която да си спомните и посмеете заедно у дома?  

Домашна работа : Гладко четене на стихотворението. 

За желаещите: Измислете  мелодия на краткото стихче в края на урока . 
Запишете  как пеете  и ми изпратете видео! 

Виктор Самуилов има много забавни и различни стихотворения. - прочетете  
и препишете стихотворението, което най- много ви харесва. 

                                         Лъжец 

Витя честичко го питат                        Пръв лъжец е той, защото 

Ти какъв ще станеш?                           е признал пред Ради, 

- Космонавт! - отвръща Витя               че мечтае да работи     

- и му казват – Браво!                          в цех за шоколади. 

 

                   Отмъщение                                                                

Аз като порасна, ще поканя гости.                                        
Ще сервирам гозба от шаран без кости. 
И когато стане веселба голяма, 
ще повикам татко, ще повикам мама. 
Ще накарам мама песен да изпее. 
Татко пък да каже стихче подир нея. 
Ако моите гости ги похвалят: ,,Браво! ” , 
ще им щипна силно бузките тогава 
и когато стане ама най – най – смешно, 
спешно ще ги пратя в банята отсреща. 
Зъбките да мият и след миг да лягат. 
Точно тъй! Да лягат и да спят вед-на-га!!!  
 

 

 

Деца, пазете шум! 

„На шир и длъж е 
празно. 

Небе и планина. 

И надписът ни дразни: 

„Пазете тишина!“ 

И смешен, и излишен 

е надписът… 

На ум 

Ни идва да изпишем: 

Деца, пазете шум! 



31.03 вторник  

БЕЛ Род и число на  съществителни имена    тетр. 1 – 48,49 стр. 
Урок за затвърдяване рода и числото на същ. име. Работи се в тетрадка 1: 

Зад.1 -  имате помощни думи- съкратено запишете рода и числото 

Зад. 2 – определяне същ. име в мн. ч 

 
https://ucha.se/watch/2970/Sashtestvitelni-imena-Rod-i-chislo-na-sashtestvitelnite-imena/urok/13890 



Околен свят Здравословно  хранене – учебник  50, 51 стр. тетр. 30, 31 стр   
                                                    

https://ucha.se/watch/4107/nashata-hrana-/urok/11669 

 

 



 

Целта на урока е да се изгради отношение към здравословното хранене. То е 
важна част от настоящето и бъдещето ни.  С получаване на информация за 
видовете храни  по произход – растителни и животински, се очаква децата да 
развиват умения за  съзнателен избор на вид храна. В учебника илюстрациите 
подсказват типовете и групи храни.   

 Зад.1 представя ситуация за избор на храни. Зад. 2 е за избор на подходяща 
храна.  

В тетрадката са групирани под формата на схема.  Това е нов поглед към 
познатото. 

Вижте как деца на вашата възраст  слушат съветите от лекар . 

https://www.youtube.com/watch?v=I7ZPtXEl3Yw 



Прегледайте презентацията. Вижте правилата за хранене и важните съвети, 
които предлага.  

https://www.slideshare.net/yulia_petkova/2klas-15686779 

Помислете коя е вашата любима здравословна храна, а и на всички в 
семейството. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика Умножение с числото 9              учебник   106 стр.  
                                                          тетр.38 

 

https://ucha.se/watch/4190/umnozhenie-i-delenie-s-9/urok/10901 



 



 

 

Таблицата е в края – това е лесно!!! Научете таблицата и „тренирайте“  устно 
до тук наученото. 

Запишете я в тетрадките. 

 



1.04.  сряда 

БЕЛ Правопис на  съществителни имена              учебник 46, 47 стр. 

 
https://ucha.se/watch/6828/pravopis-na-sashtestvitelnite-imena-/urok/13891 



 
 

1. Записване с главна буква на същ. соб. имена 
2. Правопис на думи, завършващи на Й – в  мн. ч  записваме И 

пример:   краваЙ   -  краваИ 

3. Правопис в края на думата : 
ед. ч   -  А         рицАр                       ед. ч   -  А        метЪр                                                                              

         мн. ч  -  А         рицАри                     мн. ч  -  А        метри    

                                 

 И в двете числа  А  се запазва          Ако в мн. ч липсва  звук Ъ -  пише се                      

                                                                   с Ъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЕЛ Младият  техник     читанка  81 стр.   тетр. 51  стр.                

 



 

 

Домашна работа : 

Отговорете устно на въпросите след урока.  Попълнете задачите в тетрадката.  

Запишете на видео  как четете стихотворението и ми го изпратете.  

 

 

 

 

 

 



2.04  четвъртък 

БЕЛ Описвам растение                    учебник 86,87  стр. 
 

https://ucha.se/watch/6972/opisanie-na-rastenie/urok/13911 

 

Когато прочетете няколко пъти описанието на теменужката, ще може да 
съставите свое устно на стр.87, като използвате примерния план и въпросите 
след това. 



   В тетр. 2 лесно ще можете да опишете сами цвете. На 31 стр. съставяме 
кратък текст с подходящите думи и изрази. 

БЕЛ Описвам растение                     тетр. 2     30,31   стр 
 

 

 

 

 



Математика Деление с числото 9                     учебник 107 стр.   
                                                            тетр.39 стр. 

Запишете таблицата  в тетрадките, като я изговаряте на глас.  
https://ucha.se/watch/7343/delenie-s-chisloto-9/urok/10902 

 



 

 

 



 

3.04. петък 

БЕЛ Лазарки               читанка  82  стр. тетр. 52 стр.                      
Разказ  и народна песен в един урок – целта е децата да видят различията.  

Първо четат разказа Лазарки.  

 

 



 

Изгледайте видеото, за да се потопите в празника. 

https://www.youtube.com/watch?v=fRHWKgNvrQA   

Прочитат информацията от карето в жълто  за Лазаровден. 

Опитват се да повторят прочетеното от информационното поле  – да съставят 
устно кратък преразказ , за да знаят какви са  традициите.   

След повторно прочитане на разказа  описват как си представят  лазарките, 
като си помагат с текста .  

Прочитат песента.  Виждат приликата с разказа  / лазарките /.  В учебната 
тетрадка попълват стр. 52 .    

 



Ето две известни и красиви празнични песни: 

https://www.youtube.com/watch?v=fdpcGsL5i_c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3JH0Kpz-
9Ew&list=PLPJ1sRqssGvz5FSkGwS9OIbXlql5Mh83C&index=2 


