
Име, фамилия на ученика: 

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

Работен лист на клас: 2 

Дата/ден от седмицата: 02.12.2020 г. - сряда 

  Учебен час по седмично разписание - 1 

Български език и литература  

    Тема на урочната единица: Мога да използвам подходящи думи /Учебта тетрадка №2 

Български език стр.13  

Упр.1 Попълнете текста с подходящи думи (дадени в синия правоъгълник)за да стане по-точен 

и изразителен .Припомниси провилото от урока на стр.70 учебник Български език  

 Упр.2 Препиши новия текст 

  

Учебен час по седмичното разписание – 2 

Български език и литература 

    Тема на урочната единица: Отгатни /Читанка стр.105 

Прочетете, препишете и напишете отговорите на гатанките 

 

Домашна работа: Напиши други 2 гатанки , които знаеш  

 Учебен час по седмичното разписание – 3 

Математика  

    Тема на урочната единица: Изваждане на числа от вида 42-15 / стр.51 от учебника 

Зад.1 Съставете задача,която да се решава с числов израз 42-15 

Алгоритъм за изваждане на числа от разглеждания вид 

-Тъй като от 2 ед. не можем да извадим 5 ед. заемаме една десетица от 4 дес. на умаляемото и 

я представяве кота 1 ед. Така единиците стават 12 ед. , а десетиците – 3. 

-Изваждаме единиците :12ед. – 5 ед. = 7 ед. 

-Изваждаме десетиците (не забравяме , че преди това сме вземали 1 ):3 дес. – 1 дес. = 2 дес. 

-Получаваме разликата :27 = 2 дес. + 7 ед. 

зад.2 Решаваме задачите по алгоритама на задача 1 

зад.4 Решаваме като използваме действията събиране и изваждане с или без преминаване 

 

Домашна работа:учебник зад.3 и учебна тетрадка математика №1 стр.33 зад. 1 и 2 

 

 Учебен час от седмичното разписание – 4 

Технологии и предприемачество  
    Тема на урочната единица: Нова година / учебник стр.21 

 Използвай от албума приложение № 15 и 16 , да си направиш герлянди, коледар или 

сулвакар.Тук имаме изрязване и липене .По желание мажете да направите и други коледни 

украси от хартия 

 

 Учебен час по седмичното разписание – 5 

Физическо възпитание и спорт 

Тема на урочната единица: Физическа дееспособност   
Упражнение "Слънчоглед" 

  Изходна позиция: стоене, ръцете по тялото. 

  За сметка на 1 ─ ръце нагоре, десен крак назад ─ на палеца, вдишвайте; 

  издишване; 

  3 ─ ръце нагоре, левия крак назад - на петата, вдишване; 

  издишване 

  Повторете това упражнение 2-3 пъти. 

Упражнение за ширина-височина 
  Изходна позиция: стоене, ръцете надолу, краката на ширина на раменете. 

  За сметка на 1-2 ─ ръце ─ настрани, вдишайте; 

  3-4 - върнете се в изходна позиция, издишайте; 

  5-6 ─ ръце - нагоре, вдишване; 

  7-8 ─ върнете се в изходна позиция, издишайте 

                                                                                    Кл. Ръководител:  Г. Вълкова 


