
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА ПЕРИОДА 18.05.2020 г. – 22.05.2020 г. 

 IVa клас, преподавател – Павлина Жекова 

Понеделник -  18.05. 

БЕЛ - Тема: „Кой е създал нашите букви“, По Надежда Драгова/ Ч, с. 98 и 99; УТ, с.66/ 

Прочети откъса и отговори на въпросите след него. 

Припомни си стихотворения за светите братя Кирил и Методий. 

Домашна работа: Зад. 1, 2 и 3 от УТ, с. 66 

Човекът и обществото - Тема: Успяваме заедно; Провери сам наученото / У, с. 60 – 63; 

УТ, с. 35 - 37/ 

Изпълни задачите от учебната тетрадка./ДР/ 

БЕЛ - Тема: Какво научих за частите на речта/ У, с.66 – 67/ 

Изучени части на речта: 

• Съществително име; 

• Прилагателно име; 

• Глагол; 

• Лично местоимение;  

• Числително име.                      Домашна работа: зад. 4, У, с.67 

Вторник -  19.05. 

Човекът и природата – Тема: Хранителни вещества и здравословно хранене/У, с.118 – 

121; УТ, с. 65 и 66/ 

1. Какви вещества съдържа храната? 

• Белтъци; 

• Въглехидрати; 

• Мазнини; 

• Вода; 

• Минерални вещества; 

• Витамини. 

2. Как да избираме храната си? 

3. Проверете знанията си        Изпълни задачите от учебната тетрадка./ДР/ 

Математика – Тема: Деление на многоцифрено число с двуцифрено. Упражнение              

/ У, с.70; УТ2, с. 48/ 

 Домашна работа: зад.3 и 4/ УТ2, с. 48 

БЕЛ - Тема: „Кой е създал нашите букви“, По Надежда Драгова/ Ч, с. 98 и 99; УТ, с.66/ 

Домашна работа: Зад. 4 и 5/ УТ, с. 66 

 



Сряда – 20.05. 

БЕЛ - Тема: „Новата учителка“, По Доминик Демерс / Ч, с. 102 и 103; УТ, с. 68/ 

Как е описана новата учителка? Кое енеобичайното във външния й вид? Кое в 

поведението на новата учителка изглежда най-странно през първия учебен 

ден?Какво се случва след седмица?  

Домашна работа: Зад. 1, 2 и 3 от УТ, с. 68 

Математика – Урок 114;Тема: Деление на многоцифрено число с двуцифрено/ У, с.71; 

УТ2, с. 49/ 

 Домашна работа: Зад. УТ2, с. 49 

 

Четвъртък – 21.05.  

Математика – Тема: Деление на многоцифрено число с двуцифрено/ У, с.72 ; УТ2, с. 50/ 

Домашна работа: зад. 3 и 4  / УТ2, с. 50/  

БЕЛ - Тема:  Какво научих за частите на речта / УТ1, с. 70 -71/ 

Зад. 1 Диктовка „Дарените години“ 

 

Петък – 22.05. 

БЕЛ - Тема: Отговарям на въпрос към нехудожествен текст / У, с. 98 – 99/ 

Прочети текста „Технологиите променят света на хората“; 

Разгледай илюстрацията; 

Помогни си с предложения план за работа на с.99, за да отговориш на въпроса „Как 

технологиите променят света на хората“. 

Математика – Тема: Решаване на тестови задачи/ У, с.76 ; УТ2, с. 54/ 

Домашна работа:  / УТ2, с. 54/  

БЕЛ - Тема: Отговарям на въпрос към нехудожествен текст / УТ2, с. 44 и 45/ 

Прочети текста „Технологиите променят света на хората“; 

Помогни си с предложения план за работа на с.99, за да отговориш на въпроса „Как 

технологиите променят света на хората“. 


