
ГРАФИК

на преподаване в периода 18-22.05.2020 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

18.05.2020 г 
понеделник

От 13:30 
часа
до 17 часа

1.Бълг. език - Зная от какво е изграден 
българският език. Преговор. Упражнение
2. Литература —  „Баба не ме обича" Станка 
Пенчева , Читанка
3. Числата до 100.Упражнение

19.05.2020 г 
вторник

От 13:30 
часа
до 17 часа

1.Бълг. език -Зная от какво е изграден 
българският език. Упражнение
2.Литература -  „Баба не ме обича" Станка 
Пенчева, Читанка
3.Математика -  Събиране и изваждане на 
числата до 100. Текстови задачи

20.05.2020 г 
сряда

1.Бълг. език -  Зная от какво е изграден 
българският език. Препис с работни задачи
2.Математика -Умножение и деление. Преговор
3.Четене „ Карсон който живее на покрива"- 
четене, илюстрация

21.05.2020 г 
четвъртък

От 13:30 
часа
до 17 часа

1.Бълг. език -  Части на речта. Работни задачи
2.Литература -  „Карлсон, който живее на 
покрива" , електронна читанка
3.Математика. Текстови задачи

22.05.2020
петък

От 13:30 
часа
до 17 часа

1.Български език- Познавам частите на 
речта.Работен лист.
2.Литература -  Четене на книги
3.Илюстрация по прочетеното



ГРАФИК

на преподаване в периода 18 -  22.05.2020 г 

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

1. Форма, начин на преподаване:

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

2. График:

Дата Час на 
провеждане

Тема/материал

18.05.2020 г 
Понеделник

От 13.00 часа 
До 17.00 часа

1. Бълг. език -  упражнения върху: Зная от какво е 
изграден бг. ез. Какво е дума и изречене?

2. Литература -  извънкласно четене с разбиране от 
любима книжка

3. Математика -  упражнения върху уможение с 
числото 1

19.05.2020 г 
Вторник

От 13.00 часа 
До 17.00 часа

1. Бълг. език -  упражнения върху: Зная от какво е 
изграден бг. ез. Какво е дума и изречене?

2. Литература -  четене с разбиране: Спомен на Ран 
Босилек за една учителка. Диктовка.

3. Математика -  упражнения върху уможение с 
числото 1 и с числата до 10

20.05.2020 г 
Сряда

От 13.00 часа 
До 17.00 часа

1. Бълг. език -  упражнения върху: Зная от какво е 
изграден бг. ез. Видове изречения?

2. Литература -  извън класно четене на непознат 
текст.

3. Математика -  упражнения върху уможение с 
числото 1 и с числата до 10

21.05.2020 г 
Четвъртък

От 13.00 часа 
До 17.00 часа

1. Бълг. език -  упражнения върху: Зная от какво е 
изграден бг. ез. Видове изречения?

2. Литература -  четене с разбиране: Празник, Леда 
Милева. Диктовка

3. Математика -  упражнения върху деление с 
числото 1

22.05.2020 г 
Петък

От 13.00 часа 
До 17.00 часа

1. Бълг. език -  упражнения върху: Зная от какво е 
изграден бг. ез. - звук, дума, изречение, текст.

2. Литература -  четене с разбиране: Ваканция, 
Петя Йорданова.

3. Математика -  упражнения върху умножение и 
деление с числото 1.

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


ГРАФИК

на преподаване в периода 18.05.-22.05.2020г. 

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

1.Бълг. език
„Пътешествам с буквите и думите“ (годишен преговор).

18.05.2020г.
Понеделник от13.00 часа

2.Литература
„Слънцето и книгата“ -  Ел. Багряна

до 17.00часа 3.Математика
Текстови задачи (годишен преговор)

1.Бълг. език
„Как ще прекарам лятната ваканция“

19.05.2020 г 
Вторник от 13.00часа

2.Литература 
Стихотворения за лятото

до17.00часа 3.Математика
Текстови задачи (годишен преговор)

1.Бълг. език
„Какво научих във втори клас“ (годишен преговор)

20.05.2020 г 
Сряда от13.00 часа

2.Литература
„На Кирил и Методий“ -  Ив. Давидков

до17.00 часа 3.Математика 
Решаване на задачи

1.Бълг. език
„Какво научих във втори клас“ (годишен преговор)

21.05.2020 г 
Четвъртък от13.00 часа

2.Литература
„Спомен за една учителка“ -  Г. Русафов

до17.00 часа 3.Математика
Г еометрични фигури (годишен преговор)

22.05.2020г.
Петък

от 13.00 часа 
до17.00 часа

1.Бълг.език
Диктовка

2.Литература 
24 май

3.Математика
Г еометрични фигури (годишен преговор)



ГРАФИК

на преподаване в периода 18.05.22.05.2020 г 

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

Форма, начин на преподаване:

Ползване на платформата Teams ,Школо,Уча.се,2оот

дата Час на 
провеждане

Тема/материал

18.05.2020
Понеделник

Начало
13:00часа
Край
18:00часа

1.БЕЛ- Какво научих във втори клас
Правопис на същ. и прилагателно име-тест 
2. Математика- Урок 111
Работа в учебната тетрадка,писане на домашна работа 
З.Занимания по интереси-музикална кръстословица:
„Познай музикалните инструменти”

19.05.2020
вто р н и к

Начало
13:00часа
Край
18:00часа

1.Околен свят- Какво научих по ОС във втори клас 
Интерактивен тест с обсъждане на тема „Безопасно 
поведение на улицата”
2.Математика- 112 /Разместително и съдр. свойство 
З.Занимания по интереси-пеем и се забавляваме с
музика

20.05.2020
ср я д а

Начало
13:00часа
Край
18:00часа

1. БЕЛ-Спомен на Ран Босилек за една учителка-стр.98 
Интересни факти за Р.Босилек /Познати произведения
2. БЕЛ-Как ще прекарам лятната ваканция 
Беседа и писане на съчинението 
„Моите любими занимания”
3.Занимания по интереси-
Образователни игри-Пъзели,Бесеница,Стани богат

21.05.2020
четвъртък

Начало
13:00часа
Край
18:00часа

1. БЕЛ- Празник-Леда Милева- стр.99
Четене на произведения по избор/Самостоятелен подбор
2. БЕЛ- Преговор
Мога да пиша правилно под диктовка-думи с ьо,йо
3. Математика-Преговор 
Решаване на текстови задачи-тест

22.05.2020
петък

Начало
13:00часа
Край
18:00часа

1. БЕЛ -  Ваканция -П.Йорданова -стр.99
2. БЕЛ- Какво научих за думите и изреченията 
3.Занимания по интереси-
Солунските братя-беседа , тест-кръстословица


