
ГРАФИК

на преподаване в периода 13.04-16.04.2020 г 

Учител: Красимира Мицева -кл.р-л. 1а клас

1. Форма, начин на преподаване:

Чрез онлайн платформите Microsoft Teams

2. График

дата Час на 
провеждане

Тема/материал

13.04.2020 г 
Понеделник

от 09:00 часа 
до 11:30 часа

1 .ЧК-БДП- Моята улица

2. ИИ -Рисувам чрез отпечатък от подръчни материали

3. Занимателна математика -М алкият откривател

14.04.2020 г 
Вторник

от 09:00 часа 
до 11:30 часа

1. Занимателна математика -  Математическа диктовка

2. ТП -  Куклен театър за пръсти
3. ТП -  Аз съм куклен актьор

15.04.2020 г 
Сряда

от 09:00 часа 
до 11:30 часа

1. Занимателна математика -Математически ребус

2. ТП -  Засаждане на пролетни култури в яйчена черупка

3. ИИ -Великденски картички

16.04.2020 г 
Четвъртък

от 09:00 часа 
до 11:30 часа

1 ИИ -  Боядисване на великденски яйца
2.ТП -  Пиленца от хартиени чинийки

З.ТП - Пиленца от хартиени чинийки



ГРАФИК

на преподаване в периода 13 -  16 април 2020 година 

Учител: Екатерина Божкова - 1Д клас

1. Форма, начин на преподаване:

Работа в групата на класа във фейсбук по предварително зададени упражнения, задачи 
и допълнителни учебни ресурси и в платформата на МОН - ТеашБ. За телефонна и 
видео-връзка с ученици и родители ползвам групата във фейсбук и вайбър_, както и 
платформата

2. График

дата Час на 
провеждане

Тема/материал

13 .04.2020 г 
Понеделник От 8.30 часа 

до 11.30 часа

1. Музика
- Великден -  песен
- Право хоро -  „Лаленце се люлее“
2. Изобразително изкуство 
- Комикси
3. Физическо възпитание и спорт 
.- „Баскетбол“ -  образователен филм 
- „Дартс „ вкъщи

14.04.2020 г 
Вторник От 8.30 часа 

до 11.30 часа

1. Технологии и предприемачество 
- Великденски венец
2. Музика
- „Валс“- класически танц
- Йохан Щраус -  Валсове /слушане/

3. Занимания по интереси 
- Рисуване на издухани яйца и украсяване на 

великденско дръвче

15.04.2020 г 
Сряда От 8.30 часа 

До 11.30 
часа

1. Изобразително изкуство
- Моделиране със солено тесто на великденски заек 

и други символи за празника
2. Физическо възпитание

- Зумба за деца
- „Любими футболисти и спортистки“- индивидуални 
проекти

3. „Готви с мен!“ -  приготвяне на сандвич и плодова 
салата /с конкурсен характер/

16.04.2020 г 
Четвъртък От 8.30 часа 

До 11.30 
часа

1. Грижа за домашните любимци
-Виртуална фото-изложба на домашните 
любимци

2. „Светът през моя прозорец“ -  рисунка по 
наблюдение

3. Билкова градинка у дома -  посяване на семена на 
билки и ароматни цветя за пчелите


