
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА ПЕРИОДА 26.05.2020 г. – 29.05.2020 г. 

 IVa клас, преподавател – Павлина Жекова 

Вторник -  26.05. 

Човекът и природата – Тема: Органи на дишането. Дихателни органи и здраве 

/ У, с.122-125; УТ, с.67 и 68/ 

1. Кои органи участват в дишането ? 

• Носна кухина; 

• Дихателна тръба; 

• Бели дробове. 

2. При какви условия дихателните органи извършват най-добре дейността 

си? 

• Въздухът, който вдишваме, трябва да е чист; 

• Помещенията трябва често да се проветряват; 

• Правилната стойка е важна за доброто функциониране на белите 

дробове; 

• Спортуването на открито и излетите сред природата укрепват 

дихателните органи. 

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

Математика – Тема: Годишен преговорРедица на естествените числа. Ставняване. Римски 

цифри /У, с.78 и 79; УТ2, с. 56, зад.1 и 2/ 

Вече знаеш, че числата, с които броим, се наричат естествени числа. 

Ако подредим естествените числа по големина, получаваме редицатана 

естествените числа. 

Няма най-голямо естествено число. 

Числото 0 не е естествено число. 

Правилото, по което записваме естествените числа с помощта нацифрите0, 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, се нарича десетична позиционна бройна система. 

 
Припомни си правилото, по което се образуват числата с римски цифри. 

 

 Домашна работа: зад.1 и 2/ УТ2, с. 56 

 

БЕЛ - Тема: Завладяването на „Радецки“, По Петър Стъпов / Ч, с.100 и 101; УТ, с. 67/ 

Прочети текста и отговори на въпросите след него. 

Домашна работа: Зад.1, 2, 3  / УТ, с. 67 

Сряда – 27.05. 

БЕЛ - Тема: Завладяването на „Радецки“, По Петър Стъпов / Ч, с.100 и 101; УТ, с. 67/ 

Защо капитанът на кораба приема да изпълни заповедта на Ботев? Докажи. 

Научи стихотворението „Радецки“, на Иван Вазов. 

Домашна работа: Зад. 4 и 5/ УТ, с. 67 



Математика –Тема: Събиране и изваждане на многоцифрени числа / У, с.80 и 81; 

 УТ2, с. 56, зад.3 и 4/ 

 Домашна работа: Зад. 3 и 4/УТ2, с. 49 

 

Четвъртък – 28.05.  

Математика – Тема: Умножение и деление на многоцифрени числа /У, с.82 и 83; 

 УТ2, с. 57, зад.1/ 

Домашна работа: зад. 1/ УТ2, с.57 

БЕЛ - Тема:  Какво научих в четвърти клас / УТ1, с. 72 и 73 / 

Зад. 1 Диктовка „На самотния остров“ 

 

Петък – 29.05. 

БЕЛ - Тема: Отговарям на въпрос към нехудожествен текст / УТ2, с. 46 и 47/ 

Прочети отговора си на въпроса „Как технологиите променят света на хората?“. 

Спазил ли  си плана за работа? 

Провери правописа!  

Математика – Тема: Умножение и деление на многоцифрени числа /У, с.84 и 85; 

 УТ2, с. 57, зад. 2/ 

Домашна работа:  УТ2, с. 57 /зад.2/ 

БЕЛ - Тема: ИЧ„Спящата царкиня“; „Дресираният кон“  ДжаниРодари /Ч, с.134 и 135/ 


