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                                     Дата: 05.06.2020 г. /петък/ 

                                     IV клас – Веселина Петрова 

 
 

 

Урок – тип на урока: упражнение 

Час по седм. 
разписание 

предмет Тема на урока Упражнения/ страница 

1 БЕЛ  
четене 

„Любопитният Фридрих“ 

По Ерих Кестнер 

Читанка стр. 96,97 
 УТ, стр. 65 

Указания:     Прочетете текста . Кой е Фридрих? Как си го представяш? Опиши го със свои думи. 
                        Какво се случва на момчето? Дали Фридрих ще стане детектив, когато порасне? 
                        Сподели своето мнение. 
                        Прочетете материалите от интернет в зад.4/стр. 65 от учебната тетрадка. Какво научи за  
                        Шерлок Холмс?                                             
                                                                     ДОМАШНА РАБОТА: Учебна тетрадка стр. 65/зад. 3 
                                                                                                              

 

 

 

Урок – тип на урока: упражнение  

Час по седм. 
разписание 

предмет Тема на урока Упражнения/ страница 

3 Човекът и 
природата 

Храносмилателни органи и здраве 

(затвърдяване) 

Учебник стр. 116,117 

Указания:     Здравето на човека зависи от състоянието на храносмилателните органи и храната, която  
                        приема. Назовете органите на хранене. Използвайте схемата от стр. 116. 
                        Как ще се отрази на останалите храносмилателни органи ако заболеят: 
                         а/ зъбите                б/ стомахът                   в/ червата?          

                                                                                       
Научете повече ТУК:   https://www.youtube.com/watch?v=BJJzLvDb9pQ                          

 

 

 

 

 

 



 

 

Урок – тип на урока: упражнение  

Час по седм. 
разписание 

предмет Тема на урока Упражнения/ страница 

4 Математика  
ИУЧ 
 

Мога да деля многоцифрено с двуцифрено 

число  

УТ №2 стр.44 

Указания:     Намери неизвестното число като попълниш верижката 
                      

 
 
     Разгледайте таблицата: 

     
  Какво е неизвестно от първия ред? 
   Как да го намерим? 
   Какво не знаем за кошерите от втори  
   вид? Как да попълним таблицата? 
 
 
 
 
 
 

 ДОМАШНА РАБОТА: Учебна тетрадка № 2, стр. 44/ зад. 2 и 3 

 

 

Урок – тип на урока: нови знания  

Час по 
седм. 
разписание 

предмет Тема на урока Упражнения/ страница 

5 Технологии и 
предприемачество 
 

Даваме идеи 

 

 
Указания:                                                    Да си изработим хартиени черешки! 

                                                                                                                                              
Необходими са ни: цветни листи, ножици и лепило! 
Изрежете внимателно лентички за дръжки. Очертайте листенца. 
Прегънете както е показано на схемата. Плодчетата могат да бъдат 
не само червени /зелени, жълти/. Те имат форма на цилиндър. 
А имате ли други ваши идеи? 
 Аранжирайте изработените черешки! 
 

 


