
ГРАФИК

на преподаване в периода 11-15.05.2020 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

11.05.2020 г 
понеделник

От 13:30 
часа
до 17 часа

1.Бълг. език - Звуковете в българския език. 
Преговор. Диктовка
2. Литература -  „Пипи като нещотърсач" , 
Читанка
3. Умножение и деление с числото 1.

12.05.2020 г 
вторник

От 13:30 
часа
до 17 часа

1.Бълг. език -  Звуковете в българския език. 
Преговор
2.Литература -  „Гергьовден" , Читанка
3.Математика -  Умножение и деление с 0. 
Текстови задачи

13.05.2020 г 
сряда

1.Бълг. език -  Звуковете в българския език. 
Преговор
2.Математика -Умножение и деление. Преговор
3.Илюстрация на Пипи Дългото чорапче

14.05.2020 г 
четвъртък

От 13:30 
часа
до 17 часа

1.Бълг. език -  Четене с тазбиране. Тест
2.Литература -  „Празника" , Читанка
3.Математика. Текстови задачи

15.05.2020
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

1. Форма, начин на преподаване:

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

2. График:

на преподаване в периода 11 -  15.05.2020 г

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

Д ата Ч ас на 
провеж дане

Т ем а/м атериал

11.05.2020 г 
Понеделник

От 13.00 часа 
До 17.00 часа

1. Бълг. език -  упражнения върху: Зная от какво е 
изграден бг. ез. Звуков и буквен анализ.

2. Л итература -  четене с разбиране. Невидимия 
Тонино по Джани Родари

3. М атем атика -  упражнения върху уможение с 
числото 10

12.05.2020 г 
Вторник

От 13.00 часа 
До 17.00 часа

1. Бълг. език -  упражнениея върху: Зная от какво е 
изграден бг. ез. Гласни съгласни звуци.

2. Л итература -  четене с разбиране. Невидимия 
Тонино по Джани Родари. Диктовка.

3. М атем атика -  упражнения върху уможение с 
числата до 10

13.05.2020 г 
Сряда

От 13.00 часа 
До 17.00 часа

1. Бълг. език -  упражнениея върху: Зная от какво е 
изграден бг. ез. Гласни съгласни звуци..

2. Л итература -  извън класно четене. Пипи 
Дългото чорапче по Астрид Линдгрен

3. М атем атика -  упражнения върху деление с 
числото 10

14.05.2020 г 
Четвъртък

От 13.00 часа 
До 17.00 часа

1. Бълг. език -  упражнениея върху: Зная от какво е 
изграден бг. ез. Думи с ударена сричка.

2. Л итература -  четене с разбиране. Невидимия 
Тонино по Джани Родари. Диктовка

3. М атем атика -  упражнения върху деление с 
числото 10

15.05.2020 г 
Петък

От 13.00 часа 
До 17.00 часа

1. Бълг. език -  упражнениея върху: Зная от какво е 
изграден бг. ез. Кога пишем „йо” и „ьо”?

2. Л итература -  четене с разбиране. Невидимия 
Тонино по Джани Родари

3. М атем атика -  упражнения върху умножение и 
деление с числото 10.

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


ГРАФИК

1. Форма, начин на преподаване:

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

2. График

на преподаване в периода 11.05.-15.05.2020г.

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

дата Час на 
провеждане

Тема/материал

11.05.2020г.

1.Бълг. език
„Зная от какво е изграден бълг. език“(годишен преговор).

Понеделник от13.00 часа 
до 17.00часа

2.Литература
„Невидимият Тонино“ -  Джани Родари

3.Математика
Числата до 100 (годишен преговор)

12.05.2020 г

1.Бълг. език
„Зная от какво е изграден бълг. език“(годишен преговор).

Вторник от 13.00часа 
до17.00часа

2.Литература 
Четене с разбиране
3.Математика
Събиране и изваждане на числата до 100 (годишен преговор)
1.Бълг. език
„Зная от какво е изграден бълг. език“ (годишен преговор)

13.05.2020 г 2.Литература - „Баба не ме обича“ -  Ст. Пенчева
Сряда от13.00 часа 

до17.00 часа
3.Математика
Събиране и изваждане на числата до 100 (годишен преговор)

1.Бълг. език
„Зная от какво е изграден бълг. език“ (годишен преговор)

14.05.2020 г 2.Литература - „Баба не ме обича“ -  Ст. Пенчева
Четвъртък от13.00 часа 

до17.00 часа
3.Математика
Таблично умножение и деление (годишен преговор)

15.05.2020г.
Петък

от 13.00 часа 
до17.00 часа

1. Бълг.език- Диктовка
2. Литература-Любима приказка
3. Математика
Таблично умножение и деление (годишен преговор)



ГРАФИК

1. Форма, начин на преподаване:

Ползване на платформата Teams ,Школо,Уча.се

2. График

на преподаване в периода 11.05.-15.05.2020 г

Учител:Олга Колева Тошева - 2г клас

дата Час на 
провеждане

Тема/материал

11.05.2020
Понеделник

Начало
13:00
Край
18:00

1. БЕЛ- Как избирам книга за четене?-стр.114
2. БЕЛ- Части на речта-упражнения/ 
Интерактивни тестове
3. Математика-Урок 108/Писане на дом. работа

12.05.2020
вторник

Начало
13:00
Край
18:00

1 .Околен свят- Празници в семейството
2.Математика- Урок 109 Стани богат -задачи с различна
трудност

13.05.2020
сряда от 9.00ч 

до13.00ч

1. БЕЛ-„Как ще прекарам лятната ваканция“-стр.90-91 
Възмпжности за разказ и писане на разказа
2. БЕЛ-„Как ще прекарам лятната ваканция“-стр.36 
Попълване в уч. тетрадка

14.05.2020 г 
четвъртък

Начало
13:00
Край
18:00

1. БЕЛ-„Слънцето и книгата“- Ел.Багряна стр.96 ТЧ-с.61 
Поуки и пословици
2. БЕЛ- „Пътешествам с буквите и думите“-стр.66 
Г одишен преговор
3. Математика-Урок 110 
Писане на домашна работа

15.05..2020 г 
петък

Начало
13:00
Край
18:00

1. БЕЛ -  „Слънцето и книгата“
2. БЕЛ- „Пътешествам с буквите и думите“-стр.67 
Какво научих във втори клас- тестове

4Е Технологии -  Лунапарк - материали по избор


