
                                                                     4 б клас / 11 – 15.05 / 

 

                                         ПОНЕДЕЛНИК / 11.05 / 

БЕЛ /ч / - У, стр.90 / УТ, стр/63 

„Череша с алени сърца“. Станислав Стратиев 

Беседа по следните въпроси:  

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

- А с какво е важна за нас, неговите читатели? 

- Защо според вас писателят не е дал име на своя герой, а го е нарекъл Човекът с 

главна буква? 

- Разбрахте ли кои са големите сърца на черешата? 

 

 

БЕЛ – УТ, стр.62, 63 

„Различавам антоними от синоними“. Упражнение 

Решават се упр. 1-7 

 

                                            ВТОРНИК / 12.05 / 

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 

 

 

БЕЛ /Ч / - У, стр.92 

„Нещо хубаво“. Иван Цанев 

Прочит на стихотворението. 

- Кои са героите? 

- Какво вижда героят? 

- Какво чува? 

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


Открива се сравнението. Беседа за мислите и чувствата на героя. 

Домашна работа: 

- Илюстрация по стихотворението 

- Да се научи наизуст стихотворението 

 

БЕЛ – У, стр. 60,61 

„Какво научих за звуковете и буквите в българския език“ 

Да се припомнят знанията за букви и звукове. 

Изпълняват се зад. 1- 6 от учебника 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ri7aN9ZykbY&list=PLCiZTQRHm-4MVXrjcxfde2b2TBX1THOnv 

 

 

                                                           СРЯДА / 13.05 / 

 

БЕЛ /РР/ - У, стр.98,99 

„Отговарям на въпрос към нехудожествен текст“ 

Работа с текст „Технологиите променят света на хората“ 

Изготвяне на план за работа по текста. Устно отговаряне на въпросите към текста. 

https://ucha.se/watch/10753/pismen-otgovor-na-vapros-kam-nehudozhestven-tekst/urok/32811 

 

БЕЛ /РР / - УТ, стр.44,45 

„Отговарям на въпрос към нехудожествен текст“ 

Самостоятелно създаване на текст по въпроси и ключови думи 

 

 

МАТЕМАТИКА – У, стр.66/ УТ, стр.47/зад.1,2/ 

„Деление на многоцифрено число с двуцифрено число“ / 1281: 21 / 

Ако първите две цифри на делимото образуват число, което е по-малко от делителя, 

частното ще е число, чиито цифри с а с 2 по-малко от тези на делимото. 

1281:21=61                                                 1134:18=63 

https://www.youtube.com/watch?v=Ri7aN9ZykbY&list=PLCiZTQRHm-4MVXrjcxfde2b2TBX1THOnv
https://ucha.se/watch/10753/pismen-otgovor-na-vapros-kam-nehudozhestven-tekst/urok/32811


                                                     ЧЕТВЪРТЪК / 14.05 / 

МАТЕМАТИКА – У, стр.68/ УТ, стр.47/зад.3,4/ 

„Деление на многоцифрено число с двуцифрено число“ . Упражнение 

1 и 5 задача се пререшават. Задача 2,3,4 от учебника се решават. 

Домашна работа – УТ, стр.47, зад.3,4 

 

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА – У, стр.116/ УТ, стр.64 

„Храносмилателни органи и здраве“. Упражнение 

Писмен отговор на зад. 1-7 

Домашна работа: Проект /зад.8/ 

 

                                             ПЕТЪК / 15.05 / 

МАТЕМАТИКА – У, стр.69/ УТ, стр.48/зад.1, 2 / 

„Деление на многоцифрено число с двуцифрено число“ . /6024:12=502/ 

Пререшават се зад.1,2 

Решават се зад.3,4 

 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО – У, стр. 62 /  УТ, стр.36 

„Провери сам наученото“. Обобщение 

Писмен отговор на въпросите в учебника.  

Тест в УТ 

 

БЕЛ /Ч/ - У, стр.93 

„Мойта баба“. М. Стоянова; „Домашно море“. В. Самуилов 

Запознаване със стихотворенията. Беседа по въпроси. 

Домашна работа: Да се научи наизуст едно от стихотворенията 

 

 

 

 



 

 

 


