1.клас
18.05.2020
БЕЛ: 1) В Читанката чети на глас и наум текста на стр. 30 „Пързалка за облаче” от Радой Киров, отговори
устно на въпросите под него и с помощта на илюстрациите на стр. 31 разкажи историята устно. Помагай си с
въпросите към всяка картинка.
2) Съгласните звукове и техните букви – припомни си съгласните букви. В учебната тетрадка по
български език направи упражненията на стр. 22 и 23. Първо чети условията, за да разбереш какво да пишеш!
Математика: Реши задачите на стр. 131 в учебника и на стр. 57 в учебна тетрадка № 2.
БДП: Да си припомним светлините на светофара и тяхното значение!
https://www.youtube.com/watch?v=caA_Q04gzz0&t=1s
19.05.2020
БЕЛ: 1) В Читанката чети на стр. 32 чети стихотворението „Стърчиопашка” от Добри Жотев и откъса от
енциклопедия със същото заглавие. Единият текст е художествен, а другия нехудожествен. Откриваш ли
разлика между тях? Отговори устно на въпросите под текстовете и на стр. 16 в учебната тетрадка по четене
направи упражненията.
2) Изгледай внимателно видео урока на тема „И или Й“. https://www.youtube.com/watch?v=F4_iuz1SVI0
В учебната тетрадка по български език направи упражненията на стр. 24 и стр. 25. Чети добре условията, за да
разбереш какво да пишеш!
Математика: Реши задачите на стр. 132 и 133 в учебника и на стр. 58 в учебна тетрадка № 2.

20.05.2020
БЕЛ: 1) В Читанката на стр. 33 чети приказката „Кой е по-силен?“ и отговори устно на въпросите към нея.
2) На стр. 17 в учебната тетрадка по четене направи упражненията. Те са свързани с приказката.
3) По извънкласно четене в Читанката на стр. 36 и 37 прочети приказките за Хитър Петър и Настрадин
Ходжа. Отговори на въпросите. Препиши едната приказка.
Математика: Реши задачите на стр. 134 в учебника и на стр. 59 в учебна тетрадка № 2.
Изобразително изкуство: Виж видео урока: https://www.youtube.com/watch?v=YwO39mjS6NM Направи
рисунка на тема „Спортувам с моето семейство“.
21.05.2020
БЕЛ: Чуй училищния химн за Кирил и Методий. https://www.youtube.com/watch?v=yNpbsT3qvvk Може да
опиташ да го запееш.
1) В Читанката на стр. 34 и 35 чети произведенията и отговори устно на въпросите. От стр. 34 научи
наизуст химна „Кирил и Методий“ от Стоян Михайловски,. На стр. 18 в учебната тетрадка по четене направи
упражненията.
2) Направи поправка на съчинението „В зоопарка“, което е на стр. 39. Препиши вярно и четливо текста
в тетрадката си с тесни и широки редове.
Математика: Реши задачите на стр. 135 в учебника и на стр. 60 в учебна тетрадка № 2.

22.05.2020
БЕЛ: 1) В Читанката чети на глас и наум приказката на стр. 38 „Лисицата и котката” от Братя Грим,
отговори устно на въпросите под нея. Разкажи я устно с помощта на картинките на стр. 39. Коя картинка е
излишна?
2) Изгледай внимателно видео урока на тема „ЙО или ЬО“. https://www.youtube.com/watch?v=5ozmaIYT7zI
В учебната тетрадка по български език направи упражненията на стр. 26 и стр. 27. Чети добре условията, за да
разбереш какво да пишеш! За упр. 4 от стр. 27 диктовката „Театър“ е на стр. 45. Препиши я вярно и красиво,
ако няма кой да ти я направи.
Околен свят: Празници
В учебника на стр. 62 и 63 разгледай илюстрациите, припомни си и разкажи за семейни празници и празници,
свързани с отбелязването на народни традиции и обичаи. С какво свързваш датите 3. март и 24. май? Помни,
че националните символи на България – нашата държава, са знаме, герб и химн.
В учебната тетрадка на стр. 32 направи упражненията като четеш внимателно условията към тях.
Математика: Реши задачите на стр. 136 в учебника и на стр. 61 в учебна тетрадка № 2.

26.05.2020
БЕЛ: 1) В Читанката на стр. 40 чети наум и на глас стихотворението „Сърне“ на Цанко Лалев, отговори устно
на въпросите, препиши гатанките в тетрадката с тесни и широки редове и отговори като нарисуваш отговорите
им. На стр. 19 в учебната тетрадка по четене направи упражненията. Те са свързани с текста.
2) В учебната тетрадка по български език отвори на стр. 28 и направи упражненията, като първо четеш
условията към всяко от тях.
Математика: Изгледай внимателно видео урока „Текстови задачи“:
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=yOhqCKGJGS4
Реши задачите на стр. 137 в учебника и на стр. 62 в учебна тетрадка № 2.

27.05.2020
БЕЛ: 1) Съчинение на серия от картини – „Игра“. В учебната тетрадка по български език на стр. 40 разгледай
илюстрациите и разкажи устно историята. Помагай си последователно с въпросите към картинките. Напиши
съчинението на стр. 41, където има и помощни думи, с които да се справиш по-лесно.
Околен свят: Припомни си: Коя е нашата държава? Коя е нашата столица? Какви са цветовете на знамето ни?
Кои празници познаваш? Кои са сезоните? Кои са месеците? Кои са дните от седмицата? Какво трябва на хората,
растенията и животните, за да живеят?
Математика: Изгледай внимателно видео урока: https://www.youtube.com/watch?v=KpJ5qamt830
Реши задачите на стр. 138 в учебника и на стр. 63 в учебна тетрадка № 2.
28.05.2020
БЕЛ: 1) Чети на стр. 41 в Читанката „Градината на народите“ от Йосиф Нунев. Отговори устно на въпросите
нарисувай градина с любимите си цветя. Направи упражненията на стр. 20 в учебната тетрадка по четене.
2) Какво знаем в края на първи клас? – В учебната тетрадка по български език направи упражненията на
стр. 42. Чети внимателно условията! На стр. 43 ни разкажи за своето семейство.
Математика: Реши задачите на стр. 139 в учебника и на стр. 64 в учебна тетрадка № 2.
Технологии и предприемачество: Направи от лист хартия самолет. Може да си помогнеш или припомниш
със следното видео: https://www.youtube.com/watch?v=5pEElZU40M8

29.05.2020
БЕЛ: 1) Чети на стр. 42 в Читанката текстовете. Препиши „Чудеса небесни“ на Панчо Панчев като допълниш
пропуснатите думи.
2) В учебната тетрадка по четене направи упражненията на стр. 21 и 22.
Математика: Реши задачите на стр. 140 в учебника.
Час на класа: Виж внимателно видео урока! https://www.youtube.com/watch?v=c04swAkDrWk
ВЕСЕЛО ЛЯТО, УЧЕНИЦИ! МНОГО ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАТЕ И ИНТЕРЕСНИ КНИЖКИ ДА
ПРОЧЕТЕТЕ!
Ето списък с книги за четене през лятната ваканция:
Български народни приказки
Ран Босилек – Приказки
Джани Родари – „Приказки по телефона“
Гатанки (по избор)
Басни (по избор )
Доналд Бисет – „Небивалици“
Георги Райчев – Приказки
Астрид Линдгрен – „Пипи Дългото чорапче“

