
                                          

 

 

 

 

                                      РАБОТЕН ЛИСТ 

                                     Дата: 08.06.2020 г. /понеделник/ 

                                        IV клас – Веселина Петрова 

 

 
Урок – тип на урока:  нови знания 

Час по седм. 
разписание 

предмет Тема на урока Упражнения/ страница 

1 БЕЛ  
четене 

„Кой е създал нашите букви“ 
По Надежда Драгова 

Читанка стр. 98,99 
 УТ, стр.66 

Указания:         Прочетете първо непознатите думи от стр. 99. Срещали сме ги в уроците по 
                            Човекът и обществото през 1 учебен срок.       
                            Прочетете разказа. Отговорете на въпросите след разказа. 
                            За да решите вярно домашната си работа, първо трябва да се запознаете с  
                            текста от урока, публикуван в края на стр. 99.                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                   ДОМАШНА РАБОТА: Учебна тетрадка стр. 66 

 

Урок – тип на урока: упражнение 

Час по 
седм. 
разписание 

предмет Тема на урока Упражнения/ страница 

2 БЕЛ 
бълг. език 

Разпознавам антонимите като думи с 

противоположно значение 
 

Учебна тетрадка №1, с. 60.61    
                                                             

Указания:   зад.1 Прочети думите от двете колонки. Свържете двойките антоними по показания начин. 
                     зад.2 Напишете пропуснатите антоними в таблицата. 
                     зад.4  Да отгатнем заедно гатанките! 
                     зад.5 Заменете подчертаните думи с техните антоними. Запишете текста. Поставете  
                              подходящо заглавие                                                                                   
 
                                                                                                       ДОМАШНА РАБОТА – Учебна тетрадка стр. 60,61 

 

Урок – тип на урока: нови знания 

Час по седм. 
разписание 

предмет Тема на урока Упражнения/ страница 

3 Математика Електронен калкулатор У.стр.130/урок 116 

Указания:     Необходим ви е калкулатор. 
                        Разгледайте клавиатурата и бутоните!                                                                             
                        Ясно и последователно са описани  
                        действията при зад. 2,3 и 4. Изпълнявайте 
                        ги стриктно! 
 
                                                       ДОМАШНА РАБОТА – Учебник стр. 130/зад.5, Учебна тетрадка стр.38/зад.1 и 2 

 

 

 

 



 

 

Урок – тип на урока:  нови знания 

Час по седм. 
разписание 

предмет Тема на урока Упражнения/ страница 

4 Музика  „Замръкнала е хубава Яна“- народна песен  У,с.42 

  Указания:    https://www.youtube.com/watch?v=HdtZJsv19-E 
                        Чуйте песента. За кого се разказва? Каква по вид е песента? 
                        Научете текста наизуст. Може да използвате караоке варианта тук: 
                        https://www.youtube.com/watch?v=GCLmXt2i_R0 

 

 

Урок – тип на урока: нови знания 

Час по седм. 
разписание 

предмет Тема на урока Упражнения/ страница 

5 Човекът и 
природата 

Хранителни вещества У.,стр.118,119 

Указания:    Какви вещества съдържа храната?                                                             
                       Как да избираме храната си? 
                       Какво е значението на хранителните вещества за организма? 
                       Колко често да се храним? 
                       Кое според вас е здравословното хранене? 
                                                     ДОМАШНА РАБОТА: Направете си меню за деня като използвате схемата. 

 

 

    Урок – тип на урока: упражнение 

Час по седм. 
разписание 

предмет Тема на урока Упражнения/ страница 

6  Изобразително 
изкуство 

ИЗКУСТВО И ПРИРОДНА СРЕДА 

„Традиционни и нетрадиционни материали 

и техники“ 

 
                                                             

Указания:   Изберете си любимо кътче /в двора, удома, в градинката, в гората, до реката и т.н./. 
                      Важно е мястото да познавате достатъчно добре или да сте го съзерцавали много пъти. 
                      Пресъздайте го върху лист без значение с какви материали или техники /Може само с черен молив 
                      като графика, може с цветни моливи, боички, пастели и дори с пластелин/. 
                                                                                                      

  


