
Име, фамилия на ученика: 

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

Работен лист на клас: 2 

Дата/ден от седмицата: 30.11.2020 г. - понеделник 

  Учебен час по седмично разписание - 1 

Български език и литература 

    Тема на урочната единица: Снежанка /стр.34 

Прочетете текста от читанката 3 пъти, след това прочетете цялата приказка на следния линк : 

https://chitanka.info/text/2304-snezhanka  

 

 Домашна работа :учебна тетрадка  стр.25 задача 1 и 2  

 

 Учебен час по седмичното разписание – 2 

Български език и литература 

    Тема на урочната единица: Мога да пиша думи с я, ю, щ, дж, дз, йо, ьо / стр.18 

Упр.2 Открийте скритите 5- те думи и ги напишете. 

Упр.3 Разделете думите така, че да се получи изречевие и  го напиши в тетрадките 

 

Домашна работа:стр.18 упр. 4 и 5 

 Учебен час от седмичното разписание – 3 

ИУЧ - Математика 

    Тема на урочната единица: Познавам видовете триъгълници според дължините на 

страните им / стр.22 

Зад. 1 Пресметнете задачите , като използвате действията  събиране и изваждане с и без 

преминаване.  

Зад. 2 Измери страните на триъгълниците , определи вида им според странитеим и отговори на 

въпросите . Имаме три вида : равностранен,равнобедрен и разностранен ( припомни си 

правилата ) 

Зад. 3 Постави знаците за : по-голямо, по-малко или равно 

 

Домашна работа:стр.23 упр. 4 и 5  

 

 Учебен час по седмичното разписание – 5 

Физическо възпитание и спорт 

Тема на урочната единица: Подвижни игри 

 Упр. 1 Изходно положение: Изправен стоеж 

Движение: Детето вдига ръце максимално нагоре, вдишва, изтегля гръбнака и застава на 

пръсти. След това, издишвайки спуска ръцете и се връща до изходно положение. 

 5 повторения 

Упр.2 Изходно положение: Стоеж с леко раздалечени ходила. 

Движение: Детето накланя тялото в едната посока, а след това и в другата. 

Към всяка страна наклонът се прави 3 пъти. 

Упр.3 Изходно положение: Като в предходното упражнение 

Движение: Детето накланя тялото напред, като се мъчи да достигне пода с пръсти. Коленете 

при наклона трябва да са изпънати. Правят се 5 повторения. 

 

 

 

        

                                                                                        Кл. Ръководител:  Г. Вълкова 

https://chitanka.info/text/2304-snezhanka

