
                                                                        IV б клас 

                                                               / 21.04 – 24.04/ 

                                                             

                                                           ВТОРНИК -21.04. 

1. Математика –  

„Умножение на многоцифрено число с двуцифрено число. Свойства.“ 

                             Учебник, стр. 51 

                             Уч.тетрадка, стр.36 

Разместително свойство – 5.3=3.5 

Разпределително свойство :  (5+3).2=5.2+3.2 

                                                  (5-3).2=5.2-3.2 

Съдружително свойство: (5.3).2=5.(3.2)=5.3.2 

 

 

2. Български език /ч./ -  

Учебник, стр.83/ Уч.тетрадка,стр.58 

„Магаре и славей“. Иван Крилов 

Да се прочете няколко пъти баснята 

Да се препишат думите от речника 

https://www.liveworksheets.com/qy81749rc 

 

3. Български език –  

Учебник, стр.54,55 

„Зная как да използвам думите в речта“ 

Да се припомнят знанията за думи в пряко и преносно значение, синоними 

Да се изпълнят упр.1-7 

 

 

                                           СРЯДА – 22.04 

1. БЕЛ-РР – Учебник, стр.96,97 

https://www.liveworksheets.com/qy81749rc


„Отговарям на въпрос към художествен текст“ 

 

2. БЕЛ – РР – 

 уч.тетрадка, стр.42 

„Отговарям на въпрос към художествен текст 

 

3. Математика –  

Учебник, стр.100, уч.тетрадка, стр.37 

„Умножение на многоцифрено число с двуцифрено число. Свойства.“ 

Да се решат задача 1-4 от учебника 

 

                                  

 

                                            ЧЕТВЪРТЪК – 23.04 

1. Математика –  

У, стр.54,55, уч.тетрадка, стр.39 

„Задачи с мерни единици“ 

ВАЖНО: 

1 см=10 мм                                               1 кв.см=100 кв.мм                                    

1м=100 см=1000мм                                 1 кв.дм=100 кв.см=10000 кв.мм 

1 км=1000м=100000см                            1 кв.м=100 кв.дм=10000 кв.см   

 

1 кг=1000 г                                               1 т=1000 кг=1000000г 

 

 

 

2. Английски език 

 

 

3.  ЧП –Опазване на природата/ У, стр.106,107; УТ, стр.58/ 



• Замърсяването на естествената среда и унищожаването на живата природа 

нарушават равновесието в природата. 

• https://ucha.se/watch/10981/opazvane-na-prirodata/urok/33971  

•  Задачи за изпълнение: 

• Да се решат зад. 1 и 2 от учебника 

• УТ- стр. 58 

 

 

 

                                             ПЕТЪК – 24.04 

1. Математика –  

У, стр.54,55, уч.тетрадка, стр.39 

„Задачи с мерни единици“ 

ВАЖНО: 

1 см=10 мм                                               1 кв.см=100 кв.мм                                    

1м=100 см=1000мм                                 1 кв.дм=100 кв.см=10000 кв.мм 

1 км=1000м=100000см                            1 кв.м=100 кв.дм=10000 кв.см  

1 кг=1000 г                                               1 т=1000 кг=1000000г 

1 мин=60 сек                                           1 денонощие=24 ч 

1 ч=60 мин=3600 сек                              1 седмица=7 денонощия=168 ч 

1 в=100 години 

 

2.  Човекът и обществото 

 /У, стр.58,59,  уч.тетрадка, стр.34/ 

„Органи за управление в Република България“ 

Управлението в Република България е демократично. Българските граждани имат право 

да гласуват и да избират народни представители, кметове и общински съветници. 

Централните органи на управлението са Народното събрание и Министерският съвет. 

Те решават въпроси, които се отнасят за цялата държава. Местните органи   на 

управлението са кметът и общинските съветници. Те решават въпроси, свързани с 

конкретно населено място , район или община. 

 

Да се отговори писмено на 3-те задачи след урока. 

            https://ucha.se/watch/10693/organi-na-upravlenie-na-republika-balgaria/urok/33670         

https://ucha.se/watch/10981/opazvane-na-prirodata/urok/33971
https://ucha.se/watch/10693/organi-na-upravlenie-na-republika-balgaria/urok/33670


 

3. Български език /ч/ -  

У, стр.84  

„Великденски яйца“. Мария Събева 

Да се препишат 3 куплета от стихотворението 

Да се направи рисунка, свързана с празника 

 

 


