
                           

                                       РАБОТЕН ЛИСТ 

 

                                     Дата: 04.06.2020 г. /четвъртък/ 

                                        IV клас – Веселина Петрова 

 

Урок – тип на урока:  нови знания 

Час по седм. 
разписание 

предмет Тема на урока Упражнения/ страница 

2 Математика Деление на числа от вида 211680:42 У. стр.129, УТ №2 стр. 37 

Указания: 
                    зад.1 Разгледайте таблицата. Каква информация е предоставена? Колко вида цени на 

билети 
                               има? Как е разделена ценовата листа? Какво не знаем за пътуващите с автобус?  
                               Какво не ни е известно за пътуващите с влак? А със самолет? Как да ги намерим? А как да  
                               проверим верността на изчисленията си? Кой е най-предпочитаният транспорт? 
                    зад.3 Какво е неизвестното число в първия пример? А във втория? Да си припомним как  
                               намираме съответното неизвестно число! Можем ли веднага да пристъпим към намиране 
                               то им? 
                                                        ДОМАШНА РАБОТА: Учебник стр. 129/зад.2,3,6, Уч. тетрадка стр. 37 зад. 1,2 

 

Урок – тип на урока:  упражнение 

Час по седм. 
разписание 

предмет Тема на урока Упражнения/ страница 

3 БЕЛ - ИУЧ 
 

Отговарям на въпрос по художествен текст Учебник по Четене 

Указания: Изберете свой любим разказ/приказка, легенда, стихотворение/.  
                    Отговорете писмено на въпросите? 
                    * Кой е авторът?   * Кои са героите?     * Къде и кога се случва действието? 
                    * Отричате или одобрявате постъпките на героите? Ако вие бяхте на тяхно място така ли щяхте 
                        да постъпите?    * Каква е поуката?   * Какво най-много ви впечатли в произведението, за да 
                        го запомните?    * Ще го препоръчате ли ? На кого? 
 

 

 

Урок – тип на урока: упражнение 

Час по седм. 
разписание 

предмет Тема на урока Упражнения/ страница 

4 Човекът и обществото Разходка из София Учебник стр. 70,71 

                      Указания:                Разгледайте картата на София : https://www.bgmaps.com/map/sofia 
             Какво ви впечатлява най-много? По какво гр. София се отличава от другите градове?     
             Назовете паметници на културата, за които сте чували или виждали в София?  
             Какви важни административни и обществени сгради има? 
             Опишете географското положение. 
             Ако ви предстои посещение на града, какво искате да видите? 
                         

https://read.bookcreator.com/moqoEaUXBwMwVwKNDy9fbbcjpaw2/w0eY83YzQCCY3Z8jXnz2Eg?fbclid=IwAR0l2rCGMi2PYv7lnn7SXO
SldzLX3eh1ADst_YXAlaR6pLmAXwwR3Jtkqgo     
                                                                                                                        
                                                                                                                                    

 

 

https://www.bgmaps.com/map/sofia

