
ГРАФИК -1а клас

на преподаване в периода 18.05 -22.05.2020 г 

Учител: Красимира Мицева - 1а клас

1. Форма, начин на преподаване:

Учениците от 1 а клас ще се обучават онлайн през фейсбук групата на класа и през 
школо.бг .Ще използват електронните учебници, безплатните сайтове на „Уча се“ и в 
YOUTUBE.COM Лсабешюо.където ще открият онлайн уроците.

2. График

дата Час на 
провеждане

Тема/материал

18.05.2020 г 
Понеделник

От 9.00часа 
До 13.00часа

1.Бълг.език-Правилно писане на думите с „йо“ и „ьо“.
2.Четене-"Кой е по-силен?" -българска народна приказка /Ч. 
стр.33.ТЧ. стр.17/
3 .Математика- Съби ране и и зваж д ане до 20 
4.ИИ -Г  ерой от любима приказка

19.05.2020 г 
Вторник От 9.00часа 

До 13.00часа

1.Бълг. език-Диктовка:“Театър“
2.Четене-"Лисицата и котката "- Братя Грим /Ч.стр38.39/

3 .Математика-Малкият изследовател 

4.Музика-24 май

20.05.2020 г 
Сряда От 9.00часа 

До 13.00часа

1.Бълг.език-Самостоятелна работа върху думи с „йо“ и 
„ьо“
2.Четене-Гарванът и стомната /Ч стр.42/
3 .Математика- Задачи за сравняване 

4.Музика-24 май

21.05.2020 г 
Четвъртък От9.00часа

До13.00часа

1.Бълг. език -  Поправка на съчинението „Игра“
2.Бълг.език- Приказки за Хитър Петър и Настрадин Ходжа 
/Ч. стр.36.37/
3. Математика- И зхо д н о  н и во  за пъ рви  клас

4. ИИ -Хитър Петър и Настрадин Ходжа

22.05.2020 г 
Петък

От 9.00часа 
До 13.00часа

1.Бъ лг.език-Съчинение по серия от картини
2.Математика-Задачи за олимпийци
3.ОС-24 май (стр. 60 -  61) 
4.ТП-Игра „Откриватели“
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на преподаване в периода 18.05-22.05.2020 г 

Учител: Славка Георгиева Първова - 1бклас

1. Форма, начин на преподаване: вайбър, чрез виртуалната класна стая в shkolo, чрез

предварително пратени указания за уроци, упражнения и задачи. За улеснение и 

подкрепа на малките ученици пращам линкове към видеа, презентации и други 

материали, които се предлагат безплатно от „Уча се“, „Академико“и Школо бг.

ГРАФИК

Всекидневно се проверяват поставените задачи и упражнения. 

2. График

дата Час на 
провеждане

Тема/материал

18.05.2020 г 
Понеделник От 9.00часа 

До12.30 часа

1.Бълг. език -  йо или ьо -  стр.27 в Уч. ТБЕ
2.Литература -Пари насън- Турска народна приказка 
/Читанка, стр. 37
3. Математика -  Урок 126- Геометрични фигури стр. 138
4. Музика -  Утринна гимнастика
5. Технологии и пред. -  Игра „Откриватели“

19.05.2020 г 
Вторник

От 9.00часа 
До 12.30часа

1.Бълг. език -  Трудности при писане- подготовка за 
изходно ниво/Уч. ТБЕ стр. 28
2.Литература -  „Лисицата и котката“- Братя Грим 
/Читанка стр. 38 и 39
3. Математика -  Урок 127- Измерване стр. 139
4. Музика -  Здравей, лято
5. ФВС -  Игра- „Защитена крепост“

20.05.2020 г 
Сряда От 9.00часа 

До12.30 часа

1.Бълг. език -  Ваканция - съчинение
2.Литература -„Сърне“- Читанка стр. 40 и Уч. ТЧ стр.19
3. Математика -  Урок 128- Завърших 1 клас стр. 140
4. Околен свят- 24 май
5. Час на класа -  Празник на буквите/ 24 май

21.05.2020г
Четвъртък От 9.00 часа 

До12.30часа

1.Бълг. език -  Какво знаем в края на първи клас- Уч. 
тетр. стр.42 и 43
2.Литература- „Градината на народите“ -Йосиф Лалев 
Читанка стр. 41 и Уч. ТЧ стр.20
3.Математика -  Самостоятелна работа4. ФВС -  
Подреждане на предмети и преодоляването им

22.05.2020

Петък

От 9.00 часа 
До12.30часа

1 .Бълг. език -  Самостоятелна работа
2. Литература -  24 май/ Чудеса небесни -  Четенето е 
лесно и интересно-Читанка стр.35 и 42 Уч. ТЧ стр. 21
3. Математика -  Упражнение за изходно ниво4.
4. Изобразително изк. -  Светът около мен в рисунки- 
проект/ Рисувам с таблет



ГРАФИК

Учител: ИЛИЯНА КОКОШАРОВА - 1 В клас

1. Форма, начин на преподаване: TEAMS, ЧРЕЗ РОДИТЕЛСКАТА ФЕЙСБУК 
ГРУПА

2. График

на преподаване в периода 18.05.-22.05.2020 г.

дата Час на 
провеждане

Тема/материал

1. Български език -  В зоопарка

2.Български език -  
В зоопарка

18.05.2020 г 
Понеделник

От 9.00 часа 
До12.30 часа

3 .Математика -  
Упражнение
Музика -
1. Български език -  Упражнение
2. Български език -  
Сърне

19.05.2020 г
От 9.00 часа 
До12.30 часа

3. Математика -  
Урок 121

Вторник 4. Изобр. изкуство -  „Рисувам с таблет“, урок 35, стр. 70, 
71 от електр. учебник

1. Български език -  
Преговор

20.05.2020 г От 9.00 часа
2. Български език -  
Г радината на народите

Сряда До12.30 часа 3.ТП
Игра „Откривател“
3 .Математика -  
Урок 122

1. Български език -  
Преговор

21.04.2020 г От 9.00 часа
2. Български език -  
Кирил и Методи

Четвъртък До12.30 часа 3 .Математика -  
Урок 123
1. Български език -  Преговор

22.05.2020 г
2. Околен свят 
24. май

Петък От 9.00 часа 
До12.30 часа

3. Математика -  Урок 124
4. Музика: Изучените песни



ГРАФИК

Учител:_____ Маринела Вълчева__________________________________________________
_ 1 г_____ клас

1. Форма, начин на преподаване:

_ Обучението се извършва основно във виртуалната класна стая във shkolo.bg. Всички 
материали се качват,свалят_,презентират във у1Ьег_групата.Материали се изпращат и 
по електронните
пощи.___________________________________________________________________________

на преподаване в периода.18.05-22.05.2020 г

2. График

дата Час на 
провеждане

Тема/материал

18..05.2020г

Понеделник

От 9.00..часа
до....13.00
часа

1.Бълг.език -  ЙО или ЬО-стр.27,уч.ТБЕ

2.Литература -  ,Пари на сън‘- турска народна приказка- 
Читанка- 37 стр.

3. Математика -  урок.127.Уч.тетр.2
4. Музика-Утринна гимнастика
5. Изобразително изкуство- Натюрморт

19.05..2020

Вторник
от.. .9.00......
часа

1.Бълг. език -  ,Трудности при писане,подготовка за 
изходно ниво-УБЕ- 28 стр

д о .  13.00...ч 
аса

2.Литература -  Лисицата и котката Братя Грим- 
./Читанка-стр.38/.

3. Математика -  урок 128.
4. Музика- 24 май
5. Технологии и предп- Моделиране



20.05.2020 г 
Сряда от.. .9.00......

часа
д о .  1 3 .0 0 .. 
..часа

1.Бълг. език- Ваканция-съчинение

2.Литература-Сърне- читанка-стр.40 УТЧ- стр.19

3. Математика-129.Уч.тетр. 2.
4. Музика-Здравей лято!

21.05.2020 г 
Четвъртък От

9.00...... часа
д о .  1 3 .0 0 .. 
..часа

1.Бълг. език -  Какво знаем в края на първи клас -УБЕ 
стр.42 ,43

2.Литература -  ,Градината на народите‘ Йосиф Лалев -  
читанка 41стр.Уч. ТЧ-стр 20

3. Математика -  урок 130.Уч.тетр. 2.
4. Околен свят -  проект 24 май
5. Час на класа- Празник на буквите 24 май

22.05.2020г

Петък о т . 9.00......
часа
до13.00........
..часа

1.Бълг. език -Самостоятелна работа

2.Литература -,2 4  май/ Чудеса небесни -читанка- 
стр.35,42.УТЧ-стр.21

3 .Математика -  Подготовка за изходно ниво
4. ФВС- Подреждане на предмети и преодоляването им
5. Изобразително изкуство- Рисувам с таблет.



ГРАФИК

Учител:___Екатерина Божкова____________________________________________________
- 1Д клас

1. Форма, начин на преподаване:

__Обучението се провежда в платформата Тиймс и в групата на класа във
фейсбук_чрез предварително изпратени подробни указания за уроци, упражнения и 
задачи. В подкрепа на самостоятелните занимания на малките ученици прилагам 
линкове към видео-уроци, презентации и други материали , които се предлагат 
безплатно от „Уча се“, „Академико“, „Кан Академия“ и Школо.бг. През цялото време 
на обучение съм във връзка с деца и родители в платформата, във вайбър и във 
фейсбук-групите_за подкрепа и допълнителни разяснения. В края на деня обобщавам и 
оценявам резултатите от обратната връзка за изпълнение на учебните задачи, 
предоставени ми от
родителите______________________________________________________________________

на преподаване в периода 18 май -  22 май 2020 година

2. График

дата Час на 
провеждане

Тема/материал

18.05.2020 г 
понеделник От 9.00 часа 

До 13.00 часа

1.Български език и литература 
Приказките на Братя Г рим

2.Български език и литература 
Редактиране на текст със звучни и беззвучни съгласни

3 .Математика
Събиране и изваждане на числата до 100

4.Изобразително изкуство 
Илюстрациите на Вадим Лазаркевич

19.05.2020 г 
вторник от 9.00 часа

1.Български език и литература 

„Сърне“ -  Цанко Лалев



до13.00.часа 2.Български език и литература 
Трудности при писане

3. Математика 
Текстови задачи

4. Музика
„Върви, народе възродени!“

20.05.2020 г 
сряда от 9.00 часа 

до13.00.часа

1.Български език и литература 
Игра -  съчинение по серия картини

2.Български език и литература 
Игра -  съчинение по серия картини

3 .Математика
Г еометрични фигури и задачи

4.Технологии и предприемачество 
„Откриватели“

21.05.2020 г. 
четвъртък от 9.00 часа 

до 13.00.часа

1.Български език и литература 

Четене с разбиране

2.Български език и литература 
Приказка за буквите

3 .Математика
Занимателни рамки и пирамиди

4.Околен свят
24 май -  празник на българската наука , 

култура и славянската азбука

22.05.2020 г. 
петък

От 9 часа 
До 13.00 ч.

1.Български език и литература 
Какво знаем в първи клас?

2.Български език и литература 
Стихове за братята Кирил и Методий

3. Математика 
Действия с числата до 100

4. Изобразително изкуство 
Илюстрация на приказка


