
                                     4 б клас              / 27 – 30.05 / 

 

 

                                                ПОНЕДЕЛНИК /27.04/ 

БЕЛ /Ч/- Учебник, стр.86/ уч.тетрадка,стр.60 

„Славният художник“. Елисавета Багряна; „В гората“. Петя Дубарова 

Да се прочетат няколко пъти двете произведения. 

В първото стихотворение чрез подборно четене да се открие какво рисува славният 

художник със своята четка и да се назоват използваните изразни средства. 

Във второто стихотворение да извадят епитетите. 

Да се препише стихотворението „В гората“; 

Да се научи наизуст стихотворението „Славният художник“ 

Дом.работа – уч.тетрадка,стр.60 

 

БЕЛ – Уч.тетрадка, стр.58,59 

„Зная как да използвам думите в речта“ 

Упражнения, свързани със знанията за думи в пряко и преносно значение /1-5 зад/ 

 

                                                    ВТОРНИК /28.04 / 

Математика – Учебник, стр.58/ уч.тетрадка, стр.42/зад.1,2/ 

„Деление на многоцифрено число с 0 единици в няколко последователни най-ниски 

реда с 10,100,1000,….“ 

За да се разделят числа, които имат нули в най-ниските редове, с 10,100,1000,10000 или 

100000, е достатъчно да се премахнат отдясно на тези числа съответно 1,2,3,4 или 55 

нули. 

 

https://ucha.se/watch/11010/delenie-na-mnogotsifreno-chislo-s-chislata-10-20-30/urok/32111 

https://ucha.se/watch/7295/delenie-na-chislata-nad-1000-s-chisloto-10/urok/32111 

https://ucha.se/watch/7298/delenie-s-chislata-20-30-40--90/urok/32111 

 

БЕЛ /Ч/ - Учебник, стр.86,87/ уч.тетрадка, стр.61 

„Жестокият крал“. Доналд Бисет 

https://ucha.se/watch/11010/delenie-na-mnogotsifreno-chislo-s-chislata-10-20-30/urok/32111
https://ucha.se/watch/7295/delenie-na-chislata-nad-1000-s-chisloto-10/urok/32111
https://ucha.se/watch/7298/delenie-s-chislata-20-30-40--90/urok/32111


Чрез цялостен прочит и подборно четене да се проследи развитието на случката. 

Да се изпълнят зад.1,2 от УТ; да се опишат действията на момиченцето 

Да се отговори на въпроса: Кои са по-силни -  добротата и усмивката или жестокостта и 

грубостта? 

Зад.3 от УТ 

 

БЕЛ – Учебник, стр.56,57 

„Разпознавам антонимите като думи с противоположно значение“ 

Думи, които са противоположни по значение, се наричат антоними. Като части на 

речта антонимите може да бъдат: 

Глаголи: изгрява-залязва 

Същ.имена: ден-нощ 

Прил.имена: светло-тъмно 

Някои антоними се образуват с помощта 

 

 

                                                       СРЯДА /29.04/ 

 

БЕЛ /РР/ - Уч.тетрадка – стр.43 

„Отговарям на въпрос към художествен текст“ 

 

БЕЛ /РР/ - Учебник, стр.132,133 

ИЧ: Приказни разказвачи 

„Вълшебникът от Оз“. Лиман Франк Баум 

 

Математика – Учебник,стр.59/ Уч.тетрадка, стр.42,зад.3,4 

„Деление на многоцифрено число с 0 единици в няколко последователни най-ниски 

реда с кръгли десетици,стотици,хиляди“ 

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 

 



                                               ЧЕТВЪРТЪК/30.04/ 

Математика- Учебник, стр.60/Уч.тетрадка, стр.43 

„Деление на многоцифрено число с кръгли десетици, стотици, хиляди“ 

Упражнение 

Да се пререшат зад.4/първите 2 примера/,зад.6 

Да се решат зад.1,2,3,5 

 

Човекът и природата – Учебник, стр.112,113/ Уч.тетрадка, стр.61,62 

„Организмите и тяхната среда на живот“ 

1. За безгръбначните и гръбначните животни 

2. За животът на организмите във водата и на сушата 

3. За съобществата в природата 

4. За опазването на природата 

Да се отговори писмено на въпросите след всяка точка. 

Да се реши теста в уч. Тетрадка 

 

 

https://ucha.se/watch/11050/organizmite-i-tiahnata-sreda-na-zhivot-obobshtenie/urok/33974 

 

 

https://ucha.se/watch/11050/organizmite-i-tiahnata-sreda-na-zhivot-obobshtenie/urok/33974

