
LEARN AND THINK.FAIRY TALES – 21.05.2020 г. 

Учебник – стр. 98 – 99 

1.Думите, които ще научиш днес: 

fairy tale – приказка / феъри тейл/ 

story book – книга с приказки, разкази 

comic – комикс /комик/ 

magazine - списание / мегъзин/ 

character – герой, персонаж 

king – крал 

queen – кралица /куин/ 

dragon – дракон 

witch – вещица /уич/ 

2. Чуй думите и ги запиши в тетрадката си. Провери техния правопис. 

3. Погледни написаните думи! Знаеш ли какво означават те? 

 

                                                                               

 

Малка подсказка – и двете думи са заглавия на приказки. Досети ли се вече? 

o Cinderella – Пепеляшка          

o Sleeping Beauty – Спящата красавица 

А ти обичаш ли да четеш приказки? Какви видове приказки знаеш? Можеш ли да кажеш заглавията 

на други популярни приказки? 

Този час ще научиш заглавията на известни приказки  и автори на приказки на английски език. 

4. Учебник – стр.98 – зад.1  - Read and say. / Прочети и кажи./ 

What do you read on holiday? / Какво четеш през ваканцията? / 

magazines                       comics                           story books 

5. Учебник – стр.98 – зад.2 – Listen, read and answer the questions. /Слушай, прочети и отговори 

на въпросите. /  

Това е текстът, който ще чуеш, а след това трябва и да прочетеш: 

Cinderella Sleeping Beauty 



 

 

6. Работна тетрадка – стр. 96, зад.1 – Look, read and match. / Погледни, прочети и свържи. / 

7. Работна тетрадка – стр. 96, зад.2 – Read about fairy tales again and write the words in the 

correct carriages. / Прочети отново приказките и запиши думите в правилните каляски. /  

8. Учебник – стр. 99 – зад.1 – Read and match in your notebook. / Прочети и свържи в работната 

тетрадка. / 

 

 

 

 



 

 

9.  Задаване на домашна  работа – 1. Думите в тетрадка речник; 2.Думите по 3 реда; 3.Работна 

тетрадка – стр.97, зад.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DO THAT! - 22.05.2020 г. 

Учебник – стр. 100 

1.Актуализиране на знания – Инструкции/Команди 

Listen and act out! /Слушай и изпълни! / 

Open your pencil case! Take out a yellow pencil! Draw a picture of the sun! It`s holiday time! 

2. Този час ще си припомниш поредица от инструкции. 

3. Учебник – стр.100, зад.1 – Listen and act out with your teacher. Then listen again and number 

the pictures in your notebook. /Слушай и изпълни със своя учител. После чуй отново и номерирай 

картините в тетрадката си. / 

Ето текстът, който ще чуеш: 

1.Ride to the beach.                                                  helmet - каска 

2.You`re hot. 

3.Stop and put your helmet on the ground. 

4.Get a big ice cream. 

5.You trip over your helmet. 

6. Goodbye ice cream! 

4. Учебник – стр.100, зад.2 – Read and number the sentences from the story. / Прочети и 

номерирай изреченията от историята. / 

Ето отговорите за тези, които са се затруднили при изпълнението на задачата: 

1f, 2b, 3e, 4d, 5a, 6c. 

5. Помагало по граматика – стр.49, зад.1 – Complete the sentences with the words from the box. 

/ Попълни изреченията с думите от кутията. /  

6. Задаване на домашна работа – Работна тетрадка – стр.98, зад.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


