
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА ПЕРИОДА 27.04.2020 г. – 30.04. 2020 г. 

 IVa клас, преподавател – Павлина Жекова 

Понеделник -  27.04 

БЕЛ - Тема: „Най - ценното“. По Павел Матеeв/ Ч, стр. 88 – 89; УТ,стр. 62/ 

Прочети внимателно приказката. Кои са героите в нея? Определи епизодите. 

Разгледай илюстрацията. Към кой от епизодите е тя? 

В кое изречение е скрита поуката? 

Кое е най-ценното за теб? Разкажи писмено. 

Човекът и обществото - Тема: България в обединена Европа/ У, стр. 54 – 55; УТ, стр. 32/ 

9. май – Ден на Европа  

 На 9. май 1950 г. външният министър на Франция, Робер Шуман, представя  декларация 

с проект за създаването на Европейска общност за въглища и стомана. Първоначално в 

обединението участват шест държави: Франция, Италия, Западна Германия, Белгия, 

Нидерландия и Люксембург. Постепенно към това обединение се присъединяват и други 

държави и през 1993 година Европейската икономическа общност се преименува на 

Европейски съюз/ ЕС/. Днес в него членуват 27 страни. 

От 01.01.2007 година България е член на Европейския съюз. 

Девизът на Европейския съюз е „Обединени в многообразието“. 

Обединени сме по-силни и постигаме повече. Заедно опазваме нашият общ дом – Европа. 

Прочети  урока, отговори на въпросите след него и изпълни задачите в учебната 

тетрадка. Проучи кои са всички държави – членки на ЕС и нарисувай знамената им. 

БЕЛ - Тема: Какво научих за звуковете и буквите в бългсрския език/ У, стр.60 – 61/ 

Пречертай мисловната карта от стр.60. Изпълни зад. 2, 3, 4 и 5. Обърни внимание на 

правописните особености ./ Дом. работа: Зад. 6, стр. 61/ 

Вторник -  28.04 

Човекът и природата – Тема: Опазване на природата/У, стр.106 – 107; УТ, стр. 58/ 

1. Как човекът нарушава равновесието в природата 

2. Дейности за опазване наприродата 

Национални паркове 

Резервати 

Защитени местности 

Защитени видове 

Математика – Тема: Деление на многоцифрено число с 0 единици в няколко 

последователни най-ниски реда с 10, 100, 1000, .../ У, стр. 58; УТ стр.42, зад. 1 и 2/  



800 000 :          10 = 80 000 

800 000 :        100 =   8 000 

800 000 :      1000 =      800 

800 000 :   10 000 =        80 

800 000 : 100 000 =          8 

 

За да се разделят числа, които имат нули в най-ниските 

редове, с 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, е достатъчно да се 

премахнат отдясно на тези числа 1, 2, 3, 4 и 5 нули. 

 

БЕЛ - Тема: „Череша с алени сърца“ По Станислав Стратиев/ Ч, стр. 90 - 91; УТ, стр. 63/ 

Прочети разраза. Кой разказва тази история? Кога и къде се случва тя? Защо според 

теб всички уважавт Човека, който никога не лъже? Прочети описанието на 

нощната картина. Как си я представяш? Какво изпитваш? 

Изпълни зад. 1, 2 и 3 от учебната тетрадка. 

Сряда – 29.04 

БЕЛ - Тема: „Череша с алени сърца“ По Станислав Стратиев/ Ч, стр. 90 - 91; УТ, стр. 63/ 

Помисли над въпроса: Защо човекът, който никога не лъже, излъгал съседите си? 

Защо писателят ни разказва тази история, с какво тя е важна за него? А с какво е 

важна за нас, неговите читатели? Защо според теб писателят не е дал име на своя 

герой, а го е нарекъл Човекът с главна буква? Разбра ли кои са големите сърца на 

черешата?/ обичта и уважението на хората/  

Изпълни зад. 4, с.63 от учебната тетрадка. 

Математика – Тема: Деление на многоцифрено число с кръгли десетици, стотици, 

хиляди. Инвариантно свойство на делението/ У, стр. 59;УТ стр.42,зад. 3и 4/  

Инвариантно свойство на делението:  

• Ако делимото и делителят се умножат с едно и също число, частното не се 

променя. 

• Ако делимото и делителят се разделят с едно и също число, частното не се 

променя. 

Разгледай решените в урока задачи и по показания начин реши зад. 4 и 5./ У/  

Четвъртък – 30.04  

Математика – Тема: Деление с кръгли десетици, стотици, хиляди. Упражнение/ У, стр.60; 

УТ, стр. 43/ Вече знаеш правилото, внимавай : премахваш толкова нули отдясно на 

делимото, колкото нули има и делителя. 

БЕЛ - Тема: Какво научих за звуковете и буквите в бългсрския език / УТ1,стр. 64 -65/ 

Зад. 1 Диктовка „Рожден ден“ Вече знаеш, че йо се пише  в началото на думата и 

след гласен, а ьо се пише само след съгласен. Проверявай правописа на звучните 

съгласни в края на думите и на гласните, когато не са под ударение, за да не грешиш. 


