
06.04. 

Околен свят 

Пролет 

https://www.youtube.com/watch?v=0kp3X-D5LMM 

https://www.youtube.com/watch?v=QGOIq0U9Xcs 

Чуйте гласовете на птиците!  

Първият линк е към запис на една от най-сладкогласните птици – славеят.  

Вторият линк дава възможност да чуете гласа на кукувицата. Зимните 

месеци тя прекарва в Африка и се завръща в България около 10 април. 

Нейната песен е знак, че пролетта е дошла. 

Променя ли се природата през пролетта?  

* През пролетта времето се затопля. 

* Дърветата и цветята цъфтят. 

* Прелетните птици се завръщат от юг и вият гнезда. 

Прелетни птици – птици, които зимуват в топли страни. 

Кои прелетни птици знаете? 

          

         бял щъркел    черен щъркел 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0kp3X-D5LMM
https://www.youtube.com/watch?v=QGOIq0U9Xcs


 

     авлига 

Да се оградят прелетните птици от последната задача на стр. 48 в 

учебника. Как се наричат птиците, които не отлитат на юг? 

* зимуващи – гълъб, врабче, врана, кълвач, синигер и др. 

     синигер 

    голям пъстър кълвач 

 



Какви промени настъпват в живота на хората? 

* Хората обработват земята. 

* Засаждат цветя, зеленчуци, овощни дървета. 

Разглеждат се и се коментират илюстрациите на стр. 49 от учебника.  

? Кои растения се засаждат през пролетта? 

* пшеница / нарича още зимница или жито / се сее през есента 

? Кои цветя цъфтят през пролетта? Изпълнява се последната задача на 

стр. 49 от учебника. 

Вижте презентацията „Пъстроцветна пролет”.  

Дом. работа: 

✓ стр. 40 и 41 от учебната тетрадка 

✓ проект „Време” 

Вземете блоков лист и го разчертайте по показания модел.  

 

 

Всеки ден отбелязвайте със знак какво е времето: слънчево, облачно, 

дъждовно, облачно с дъжд, мъгливо, ветровито и др. Създайте свои 

знаци и ги опишете под таблицата. Думата, с която ще ги 

представите, е легенда.  

 

Например: 

Легенда:   облачно с дъжд    

                  снеговалеж           

! Очаквам домашната работа от учебната тетрадка през тази 

седмица, а готовият проект – на 21 април.          

6 април 7 април 8 април 9 април 10 април 11 април 12 април 

13 април 14 април 15 април 16 април 17 април 18 април 19 април 


