
ГРАФИК

на преподаване в периода 04-08.05.2020 г 

Учител: Зинка Петкова Иванова ЦОУД 2 В, Д клас

1. Форма, начин на преподаване:

Shkolo _ Виртуална класна стая, форма на електронно общуване и задаване на 
упражнителни материали

2. График

дата Час на
провежда
не

Тема/материал

04.05.2020 г 
понеделник

От 13:30 
часа
до 17 часа

1.Бълг. език -Познавам частите на речта. 
Преговор. Работен лист.
2. Литература -  „Бобчо" , Читанка
3. Умножение с числото 10.Математическа 
диктовка

05.05.2020 г 
вторник

От 13:30 
часа
до 17 часа

1.Бълг. език -Познавам частите на 
речта.Упражнение.
2.Литература -  „„Бобчо" , Читанка
3.Математика Деление с числото 10. Текстови 
задачи

07.05.2020 г 
четвъртък

От 13:30 
часа
до 17 часа

1.Бълг. език -  Диктовка
2.Литература -  „Пипи става нещотърсач" , 
Читанка
3.Упражнение за умножение и деление до 10

08.05.2020
петък

От 13:30 
часа
до 17 часа

1.Български език- Познавам частите на речта
2.Литература -  „Пипи става нещотърсач" , 
Читанка
3.Илюстрация на Пипи



ГРАФИК

на преподаване в периода 04 -  08.05.2020 г 

Учител ЦОУД: Кръстина Друмева -  II A и II Б клас

1. Форма, начин на преподаване:

Дистанционно обуение чрез www.zoom.us , www.skolo.bg , Viber, Messenger и личен 
телефон.

2. График:

Дата Час на 
провеждане

Тема/материал

04.05.2020 г 
Понеделник

От 13.00 часа 
До 17.00 часа

1. Бълг. език -  упражнения върху: разпознавам 
съществителното име като част на речта; 
собствени и умалителни същ. имена

2. Литература -  четене с разбиране на избрани 
откиси от книгата „Пипи дългото чорапче”

3. Математика -  упражнения върху умножение и 
деление с числата до 9

05.05.2020 г 
Вторник

От 13.00 часа 
До 17.00 часа

1. Бълг. език -  упражнения върху: разпознавам 
съществителното и прилагателното име като 
част на речта. Диктовка.

2. Литература -  четене с разбиране на избрани 
откиси от книгата „Пипи дългото чорапче”

3. Математика -  упражнения върху умножение и 
деление с числата до 9

07.05.2020 г 
Четвъртък

От 13.00 часа 
До 17.00 часа

1. Бълг. език -  упражнения върху: разпознавам 
съществителното, прилагателното име и глагола 
като част на речта

2. Литература -  четене с разбиране на избрани 
откиси от книгата „Пипи дългото чорапче”

3. Математика -  упражнения върху умножение и 
с числото 10

08.05.2020
Петък

От 13.00 часа 
До 17.00 часа

1. Бълг. език -  упражнения върху: разпознавам 
съществителното, прилагателното име и глагола 
като част на речта. Диктовка.

2. Литература -  четене с разбиране на избрани 
откиси от книгата „Пипи дългото чорапче”

3. Математика -  упражнения върху умножение и 
с числото 10

http://www.zoom.us/
http://www.skolo.bg/


ГРАФИК

на преподаване в периода 04.05.-08.05.2020г. 

Учител: Ния Георгиева Георгиева - 2 „а,в” клас, 2 група ЦОУД

1. Форма, начин на преподаване:

група във „Вайбър”,електронна поща, платформата “Zoom”

2. График

дата Час на 
провеждане

Тема/материал

04.05.2020г.
Понеделник от13.00 часа 

до 17.00часа

1.Бълг. език
Какво научих за звуковете, думите и изреченията в 
българския език.

2.Литература
„Г ергьовден“ -  А. Божинов

3.Математика
У множение и деление с числото 1

05.05.2020 г 
Вторник от 13.00часа 

до17.00часа

1.Бълг. език
Мога да описвам животно-упражнение

2.Литература
„Празникът“ -  К. Константинов

3.Математика
Умножение с числото 0. Деление на 0 с число.

07.05.2020 г 
Четвъртък от13.00 часа 

до17.00 часа

1.Бълг. език 
Диктовка
2.Литература

„Невидимият Тонино“ -  Дж. Родари

3.Математика

Решаване на текстови задачи

08.05.2020 г 
Петък от13.00 часа 

до17.00 часа

1.Бълг. език
Какво научих за частите на речта

2.Литература - „Кактус”-четене с разбиране
3.Математика - Таблично умножение и деление



ГРАФИК

на преподаване в периода 4.05.-8.05.2020 г

Учител:Олга Колева Тошева ЦОУД - 2г 2б класове 

Форма, начин на преподаване:

Ползване на платформата Teams ,Школо,Уча.се, Zoom

дата Час на 
провеждане

Тема/материал

4.05.2020
Понеделник

Начало
13:00
Край
18:00часа

1 .БЕЛ- „Зная от какво е изграден българския език“- 
Писане на домашна работа *Интерактивни упражнения 
2.Математика- Урок 106/Математическа диктовка 
З.Занимкание по интереси- Какъв искам да стана -  
материали по избор

5.05.2020
вторник

Начало
13:00
Край
18:00часа

1.Околен свят- Празнуваме и живеем заедно 
Разговор след подготвен от мен линк за празниците на 
моя народ
2.Математика- Урок 107/Годишен преговор-решаване на 
задачи
3.Занимания по интереси -  6май-Ден на храбростта

7.05.2020 г 
четвъртък

Начало
13:00
Край
18:00часа

1. Литература-„Баба не ме обича“-стр.94;ТЧ-стр.60 
Писане на домашна работа
2. БЕЛ- Глаголи,съществителни и прилагателни имена- 
Игри, тестове за преговор
3. Математика-Урок 108/упражнение

8.05..2020 г 
петък

Начало
13:00
Край
18:00часа

1. Български език - Зная от какво е изграден българския 
език
2. Литература- „Баба не ме обича“- стр.94 усвояване на 
четивна техника
3.Занимание по интереси-интерактивни игри с 
образователна цел за упражнение на части на речта


