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                        ПОНЕДЕЛНИК / 04.05/ 

БЕЛ /ч/ - У, стр.88 

„Най-ценното“. Павел Матеев 

Да се прочете няколко пъти приказката. 

Да се отговори на въпросите: 

Каква задача получили царските синове? 

Защо царят им я поставил? 

Какво донесъл всеки от тях след 6 месеца? 

Защо царят разделил царството на четири равни части? 

 

БЕЛ – УТ, стр.60,61 

„Разпознавам антонимите като думи с противоположно значение“. Упражнение 

Да се изпълнят зад.1-5 

 

https://ucha.se/watch/5152/sinonimi-i-antonimi 

              

 

                                                    ВТОРНИК / 05.05 / 

МАТЕМАТИКА – У, стр. 61/ УТ, стр.44 

„Деление на двуцифрено число с двуцифрено число“ 

При деление на двуцифрено число с двуцифрено се търси най-голямото едноцифрно 

число, произведението на което с делителя е по-малко или равно на делимото. 

Това става например, като: 

-десетиците на делимото се делят с тези на делителя 

-полученото число се умножава с делителя 

-проверява се дали това е търсеното число, по-малко с 1 

-ако отново не е, се проверява с число, по-малко с 2, и т.н. 

https://ucha.se/watch/11032/delenie-na-dvutsifreno-chislo-s-dvutsifreno-chislo/urok/32114 

https://ucha.se/watch/5152/sinonimi-i-antonimi
https://ucha.se/watch/11032/delenie-na-dvutsifreno-chislo-s-dvutsifreno-chislo/urok/32114


https://ucha.se/watch/11033/zadachi-za-delenie-na-dvutsifreno-chislo-s-dvutsifreno-

chislo/urok/32114 

https://ucha.se/watch/7411/delenie-na-chislata-do-100-s-dvutsifreno-chislo/urok/32114 

 

БЕЛ /Ч/ - У, стр.88/ УТ, стр.62 

„Най-ценното“. Павел Матеев 

Да се създаде текст, отговор на въпрос по произведението /Кое е най-ценното за теб?/ 

 

БЕЛ – У, стр.58,59 

„Различавам антоними от синоними“ 

Антонимите се използват често в речта. Нерядко се срещат в народните мъдрости. 

https://ucha.se/watch/5152/sinonimi-i-antonimi/urok/32792 

https://www.youtube.com/watch?v=zKS47BBhMfw 

 

                                                  ЧЕТВЪРТЪК / 07.05 / 

МАТЕМАТИКА – У, стр.62/ УТ, стр.45 

„Деление на многоцифрено число с двуцифрено число /876:12/“ 

Ако първите две цифри на делимото образуват число, което е по-голямо или равно на 

делителя, частното ще е число, чиито цифри са с 1 по-малко от тези на делимото. 

640:16=40 

2600:26=100 

https://www.youtube.com/watch?v=3QZ6-850RSw&t=24s 

https://ucha.se/watch/7412/delenie-na-chislata-do-1000-s-dvutsifreno-chislo/urok/32115 

 

 

ЧП – У, стр.114 / УТ, стр.63 

„Хранене на човека“ 

Устната кухина, хранопроводът, стомахът и червата са храносмилателни органи. В тези 

органи храната се смила и преработва. Грижата за храносмилателните органи е важна 

за здравето на целия организъм. 

https://ucha.se/watch/1929/Hranene-na-choveka/urok/33975 

https://www.youtube.com/watch?v=Qy9m8xl3Fe8 

https://ucha.se/watch/11033/zadachi-za-delenie-na-dvutsifreno-chislo-s-dvutsifreno-chislo/urok/32114
https://ucha.se/watch/11033/zadachi-za-delenie-na-dvutsifreno-chislo-s-dvutsifreno-chislo/urok/32114
https://ucha.se/watch/7411/delenie-na-chislata-do-100-s-dvutsifreno-chislo/urok/32114
https://ucha.se/watch/5152/sinonimi-i-antonimi/urok/32792
https://www.youtube.com/watch?v=zKS47BBhMfw
https://www.youtube.com/watch?v=3QZ6-850RSw&t=24s
https://ucha.se/watch/7412/delenie-na-chislata-do-1000-s-dvutsifreno-chislo/urok/32115
https://ucha.se/watch/1929/Hranene-na-choveka/urok/33975
https://www.youtube.com/watch?v=Qy9m8xl3Fe8


                                                       ПЕТЪК / 08.05 / 

МАТЕМАТИКА – У, стр.64/ УТ, стр.46 

„Деление на многоцифрено число с двуцифрено число /429:33/ „ 

Упражнение 

Решените примери да се пререшат в тетрадката 

Да се решат останалите задачи без 7 и 8 

 

https://ucha.se/watch/7412/delenie-na-chislata-do-1000-s-dvutsifreno-chislo/urok/32116 

 

 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО – У, стр.60/ УТ, стр.35 

„Успяваме заедно в обществото“ 

Предварително учениците да проучат прилики и разлики в празнуването на Нова 

година при различните етноси в България. Събраната информация се обсъжда, 

обобщава, коментира се в часа.  

С помощта на илюстрациите се изпълняват зад.1-5 писмено. 

https://image.slidesharecdn.com/cfakepathpraznichenkalendar-100607140247-

phpapp02/95/praznichen-kalendar-na-etnosite-8-1024.jpg?cb=1275920107 

 

 

БЕЛ /ч / - У, стр.90 / УТ, стр/63 

„Череша с алени сърца“. Станислав Стратиев 

Чрез самостоятелно и подборно четене да се решат задачи, свързани със съдържанието 

на текста: 

- Кой разказва тази история? 

- Кога и къде се случва тя? 

- Защо според вас всички уважават Човека, който никога не лъже? 

- Какво се случило на улицата, когато петелът изчезнал? 

Да се изпълнят зад.1,2,3 от учебната тетрадка 

 

https://ucha.se/watch/7412/delenie-na-chislata-do-1000-s-dvutsifreno-chislo/urok/32116
https://image.slidesharecdn.com/cfakepathpraznichenkalendar-100607140247-phpapp02/95/praznichen-kalendar-na-etnosite-8-1024.jpg?cb=1275920107
https://image.slidesharecdn.com/cfakepathpraznichenkalendar-100607140247-phpapp02/95/praznichen-kalendar-na-etnosite-8-1024.jpg?cb=1275920107

