
                                    

                                      РАБОТЕН ЛИСТ 

 

                                        Дата: 10.06.2020 г. /сряда/ 

                                        IV клас – Веселина Петрова 
 

Урок – тип на урока:  нови знания 

Час по седм. 
разписание 

предмет Тема на урока Упражнения/ страница 

1 БЕЛ 
съчиняване 
на текст  

Отговарям на въпрос към нехудожествен 

текст 

 

Учебник по  бълг. език  

стр.98,99 

Указания:     Прочетете текста „Технологиите променят света на хората“.                                  
                        Съгласни ли сте? Продължете устно списъка, като си помагате  
                        илюстрацията.  
                        Как си представяте умния дом от бъдещето? 
                        Кой най-често използва новите технологии в твоя дом? 

 

 

Урок – тип на урока: упражнение 

Час по седм. 
разписание 

предмет Тема на урока Упражнения/ страница 

2 БЕЛ 
съчиняване 
на текст  

Отговарям на въпрос към нехудожествен 

текст 

 

Учебник по  бълг. език  
стр.98,99 

Указания:   Прочетете  отново нехудожествения текст на стр.98,99. 
                      Отговори устно на въпросите от зад.2. 
                      Напишете в тетрадките си отговор на въпроса: „Какви нови технологии са навлезли в света 
около нас“. Използвайте знанията си по компютърно моделиране. Може да се посъветвате и с по-големи 
братя или сестри или с родителите си. 
                       

 

Урок – тип на урока: упражнение 

Час по седм. 
разписание 

предмет Тема на урока Упражнения/ страница 

3 Математика Умножение и деление с двуцифрено число 

                                         
Учебник стр. 132/урок 118 
 

Указания:   1 зад. – Пресметни и открий в коя кутия е мястото на всяко картонче. 
                     3 зад. – Открийте намислените числа от децата /а)Ева и б)Иван/. Чие  
                                   число е по-голямо ?   
                      5 зад. – Внимателно прочетете задачата. Разгледайте чертежа.  Той ще 
                                   ви подскаже. Как намираме лице на правоъгълник? Колко  
                                   кв.м са 1 дка? Знаем ли другата страна на басейна? Каква   
                                    форма има тревната площ? 
                                    
                                    
                                                       ДОМАШНА РАБОТА: Учебник стр. 132/зад.2 и 5 

 

 

 



 

 

Урок – тип на урока: нови знания 

Час по седм. 
разписание 

предмет Тема на урока Упражнения/ страница 

 4 Музика  „Замръкнала е хубава Яна“ 

 Звукова картина II 
 У.,с.45 

 Указания:  https://www.youtube.com/watch?v=HdtZJsv19-E                                      
                     Разкажете как преминава вашият ден. Илюстрирайте със 
                     звуци. Какво чувате сутрин? А вечер? Разкажете каква е 
                     разликата между звук и шум. Опитайте се да ги  имитирате. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HdtZJsv19-E

