
Име, фамилия на ученика: 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. РУСОКАСТРО, общ. Камено, Бургаска област 

Работен лист на клас: 2 

Дата/ден от седмицата:22.03.2021 г. - понеделник 

  Учебен час по седмично разписание - 1 

Български език и литература 

    Тема на урочната единица: Синя приказка/стр.74-75 

Прочетете текста от читанката 3 пъти. 

Отговори на въпросите писмено в тетрадката:  

1.През кой сезон се случва тази история ?  

2.Защо глухарчето не приема мравката при себе си? 

 

Домашна работа :учебна тетрадка  стр.47 задача 1 и 2  

 

 Учебен час по седмичното разписание – 2 

Български език и литература 

    Тема на урочната единица: Разпознавам умалителните съществителни имена / стр.42-

43 

Упр.1 Прочети и отгатни гатанката: 

1.Открий съществителните имена в гатанката – собствени или нарицателни са те? 

2.Какво назоваваме със съществителните конче, ливадка, езиче? 

Препиши определението за умалителни съществителни имена, което се намира в зеления 

правоъгълник 

Упр.2 Запиши в тетрадката: Кои са животните в зоологическата градина? Как се наричат 

техните малки? 

 

Домашна работа: Учебник стр.43 упр. 3 и 4 

 

 Учебен час от седмичното разписание – 3 

Математика 

    Тема на урочната единица: Умножение и деление с числото 6  стр.93 

Зад. 1 Пресметнете  числовите изрази.  

Такива числови изрази се пресмятат по реда на записване на действията. 

Зад. 2 Пресметнете  числовите изрази.  

Зад. 3 Намери дължината на бедрото на равнобедрен триъгълник като знаеш, че има обиколка 

30 см. и основа 12 см.  

Припомни си как намираме обиколка на равнобедрен триъгълник. 

 

Домашна работа: учебна тетрадка №2 стр.24  зад.1, 2  и 3  

 

 Учебен час по седмичното разписание – 4 

Изобразително изкуство 

Тема на урочната единица: Моделиране на животни 

 Направи фигура на домашен любимец от пластилин. 

 

Учебен час по седмичното разписание – 5 

Изобразително изкуство 

Тема на урочната единица : Опасности, забрани и знаци 

Нарисувай пътните знаци, които познаваш 

 

     

                                                                                        Кл. Ръководител:  Г. Вълкова 



Име, фамилия на ученика: 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. РУСОКАСТРО, общ. Камено, Бургаска област 

Работен лист на клас: 2 

Дата/ден от седмицата:23.03.2021 г. - вторник 

  Учебен час по седмично разписание - 2 

Български език и литература 

    Тема на урочната единица: Синя приказка/стр.74-75 

Прочетете текста от читанката 3 пъти. 

Отговори на въпроса писмено в тетрадката:  

1.Незабравка или глухарчето харесваш повече?  

 

Домашна работа: учебна тетрадка стр.47 задача 3 и 4 

 

 Учебен час по седмичното разписание – 3 

Физическо възпитание и спорт  

    Тема на урочната единица: „Статични упражнения“ 

Упр.1 Легнете по гръб със сгънати колене. Стегнете корема и таза, като вдигате таза нагоре 

колкото можете (наистина колкото можете, за да извлечете ползи от разтягането на предната 

част на тялото) както на снимката, като държите рамената върху земята. Горе задържате за 

една-две секунди и пускате. 3 серии по 5 – 10, повторения. 

Упр.2 Тилна стойка – тялото е вертикално с главата надолу, като подът се опира с тилната 

част на главата, раменния пояс и мишниците, докато ръцете са свити и с длани опират тялото 

в кръстната област. 3 серии по 5 – 10, повторения. 

 

 Учебен час от седмичното разписание – 4 

ИУЧ - Математика 

    Тема на урочната единица: „Мога да умножавам и деля с числото 6“ стр.46-47 

Зад.1 Попълни таблиците, като използваш действията: умножение и деление с числото 6, 

както и изваждане 

Зад.2 Открий и запиши равните произведения. 

Зад.5 Пресметни числовите изрази 

 

Домашна работа: Учебно помагало Мат и Ема стр.46  зад.3 и 4 

 

 Учебен час по седмичното разписание – 5 

Час на класа  

Тема на урочната единица: „Чествания и празници“ 

Нарисувай картина на любимия си празник. 

 

 

 

        

                                                                                        Кл. Ръководител:  Г. Вълкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Име, фамилия на ученика: 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. РУСОКАСТРО, общ. Камено, Бургаска област 

Работен лист на клас: 2 

Дата/ден от седмицата:24.03.2021 г. - сряда 

  Учебен час по седмично разписание - 2 

Български език и литература 

    Тема на урочната единица: „Мога да съчинявам приказка по дадено начало“ учебна 

тетрадка №2 стр.23 

Упр.1 Как отговори на въпросите за приключението на Пинокио от миналия час? Използвай 

отговорите си, за да напишеш приказка. Избери подходящо заглавие от предложените ти . 

 

 Учебен час по седмичното разписание – 3 

Български език и литература 

    Тема на урочната единица:“Дора Габе в рими“ читанка стр.110 

Упр.1 Прочети и препиши стихотворението „ Дете и калинка“ 

Упр.2 Отговори на въпроса писмено в тетрадката: Защо детето е загрижено за калинката? 

 

Домашна работа: Прочети и други стихотворения от Дора Габе. 

 

 Учебен час от седмичното разписание – 4 

Математика 

    Тема на урочната единица: Умножение с числото 7  стр.94 

Зад.1 Състави текстова задача, като използваш действие умножение.  

Зад.2 Използвай разместително свойство на умножението и пресметни.  

Зад.4 Запиши с умножение и пресметни броя на щъркелите в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 гнезда 

Препиши си таблицата за умножение с числото 7 и я научи . 

 

Домашна работа: учебна тетрадка №2 стр.25  зад.1, 2  и 3  

 

 Учебен час по седмичното разписание – 5 

Музика 

Тема на урочната единица: „Радецки“ стр.43 

Задача : Прочети текста на песента и я изслушай . 

 

 

 

 

        

                                                                                        Кл. Ръководител:  Г. Вълкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Име, фамилия на ученика: 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. РУСОКАСТРО, общ. Камено, Бургаска област 

Работен лист на клас: 2 

Дата/ден от седмицата:25.03.2021 г. - четвъртък 

  Учебен час по седмично разписание - 1 

Български език и литература 

    Тема на урочната единица: Момиче мъничко стр.76 

Прочетете текста от читанката 3 пъти и го препиши. 

 

Домашна работа :учебна тетрадка  стр.48 задача 1, 2 и 3 

 

 Учебен час по седмичното разписание – 2 

Български език и литература 

    Тема на урочната единица: Разпознавам умалителните съществителни имена / Учебна 

тетрадка стр.46-47 

Упр.1 Как наричаме малките на тези домашни животни? – запиши ги  

Как се наричат съществителните имена, които записа? 

Упр.2 Подчертай умалителните съществителни имена в стиховете. От кои думи са 

образувани? Напиши ги. 

Упр.4 Превърни съществителните имена в умалителни и ги напиши на подходящото място в 

текста. 

Домашна работа: Учебна тетрадка стр.46-47 упр. 3, 5 и 6 

 

 Учебен час от седмичното разписание – 3 

ИУЧ Технологии и предприемачество 

    Тема на урочната единица: Висяща украса 

Направи си герлянд от цветя . Изрежи си цветя от гланцово блокче. 

  

Учебен час по седмичното разписание – 5 

Технологии и предприемачество 

Тема на урочната единица : Ние, врабчетата стр. 37 

Изрежи приложение № 5 от албума и направи от него птичка. 

        

                                                                                        Кл. Ръководител:  Г. Вълкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Име, фамилия на ученика: 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. РУСОКАСТРО, общ. Камено, Бургаска област 

Работен лист на клас: 2 

Дата/ден от седмицата:26.03.2021 г. - петък 

  Учебен час по седмично разписание - 1 

Математика 

    Тема на урочната единица: Деление с числото 7 стр.95 

Зад.2 Пресметнете числовите изрази като използваш знанията за умножение с числото 7. 

Препиши си делението с числото 7, дадено  в задача 2 

Зад.3 Пресметнете частните.  

Зад.5 Намери неизвестния множител. 

Зад.6 Реши текстовата задача. 

Домашна работа :учебна тетрадка  стр.47 задача 1,2 и 3  

 

 Учебен час по седмичното разписание – 2 

Физическо възпитание и спорт 

    Тема на урочната единица: „Статични упражнения“ 
Упр.1 Седнете с изпънати пред вас крака. Кръстосайте десния крак над левия и поставете 

десния крак плоско на пода. След това поставете дясната ръка на пода зад тялото си, а лявата 

ръка на дясното коляно. Натиснете десния крак вляво и леко завъртете торса си надясно. 

Задръжте позицията за 30 секунди и повторете от другата страна. 

Упр.2Легнете по гръб срещу стена. Сложете ръце на стомаха и сложете ходилата си на 

стената. Повдигнете таза във въздуха. Свийте леко колената и сложете левия си крак върху 

дясното коляно. Стойте така 30 секунди и сменете краката. 

 

 Учебен час от седмичното разписание – 3 

Околен свят 

    Тема на урочната единица: Човешкото тяло стр.48 – 49  

Прочетете урока 3 пъти. 

Запишете си плана на урока. 

Заглавие: Човешкото тяло 

1.Части на тялото – глава, торс и крайници(ръце и крака) 

2.Сетивни органи – очи, уши, нос, език и кожа 

 

Домашна работа: учебна тетрадка стр.29  зад.1 и 2   

 

 Учебен час по седмичното разписание – 4 

ИУЧ Български език и литература 

Тема на урочната единица: За приятелството стр.50 – 51 

Упр.1 Прочети текста „Речни камъчета“ 3 пъти 

Упр.2 Отговори на въпроса: С какво обичат да играят приятелите на Иринка?:  като оградиш 

верният отговор. 

Упр.3 Защо Иринка получава камъчета всеки ден? – отговори писмено 

 

Домашна работа: Помагало по български език стр. 51 зад.4 и 5 

  

Учебен час по седмичното разписание – 5 

Музика 

Тема на урочната единица: Мъжки хор 

Изпей песен по желание от изучените до момента. 

        

                                                                                        Кл. Ръководител:  Г. Вълкова 


