
ГРАФИК

на преподаване в периода 13-16.04.2020 г 

Учител: Камелия Ангелова 3А клас

1. Форма, начин на преподаване:
Онлайн

2. График

дата Час на 
провеждане

Тема/материал

16.03.2020 г 
Понеделник От 9.00 часа 

До 11.10 
часа

1 .ИИ -  Избери картина от известен художник. Пресъздай 
я в домашни условия. Направи паралелна снимка и 
изпрати.

2.Музика -  Композиторът Петър Льондев и неговите 
песни. „Капитан Рачо‘‘ и „Празнична торта“ .

3.Технологии и предприемачество -  Ден на малкия 
изследовател. Какво знам за пластмасата?

16.03.2020 г 
Вторник От 9.00 часа 

До 11.10 
часа

1.Изобразително изкуство -  Рисувам маска за карнавал

2. Технологии и предприемачество -  Изработвам маска 
за карнавал

3.Музика -  Кой е Вили Казасян?

16.03.2020 г 
Сряда От 9.00 часа 

До 11.10 
часа

1 .Рефлексия -  Как се чувствам през тези три седмици у 
дома? Сподели с класа. Какво ти отне и какво ти даде 
дистанционното обучение?

2.Час на класа -  Обичай Лазарица, Цветница.

3.Изобразително изкуство -  Рисувам натюрморт 
Великден „Пролетни цветя във ваза и козунак‘ ‘

19.03.2020 г 
Четвъртък От 9.00 часа 

До 11.10 
часа

1.Технологии и предприемачество -  Направи красив 
сандвич, снимай, прати снимката, изяж през 
междучасието.
2.Изобразително изкуство -  Картина от Възраждането. 
Обличам се като дамите през периода на Възраждането, 
с роклята, обувките, чадърчето и грима на мама- за 
момичетата
С ризата, костюма, папионката и бомбето на татко. 
Изпрати резултата.
3.Рефлексия -  Беседа: Какво е саможертва? Примери.



ГРАФИК

на провеждане на занимания в периода 13.04.20г.-16.04.20г. 

Учител: Мария Калотова -  3.б клас

1. График:
дата Час на 

провеждане
Тема/материал

13.04.2020 г 
Понеделник от 9.00 часа 

до11.00 часа

1.Моята великденска кошница -  рисуване на натюрморт

2. Моята великденска кошница - рисуване на натюрморт

3. Детски пролетни песни -  слушане и пеене

14.04.2020 г 
Вторник от 9.00 часа 

до11.00 часа

1.Изработване на поздравителна картичка

2. Изработване на поздравителна картичка

3.Великден в семейството -  беседа, колаж

15.04.2020 г 
Сряда от 9.00 часа 

до11.00 часа

1. Великден в семейството -  беседа, колаж

2. Изработване на великденските символи от пластилин 
-  яйце, заек, пиле и т.н.

3. Изработване на великденските символи от пластилин 
-  яйце, заек, пиле и т.н.

16.04.2020 г 
Четвъртък

от 9.00 часа 
до11.00 часа

1.Боядисване на великденски яйца с естествени 
материали -  орехи, лук, кагданоз, червено цвекло. 
Беседа.

2.Боядисване на великденски яйца с естествени 
материали -  орехи, лук, кагданоз, червено цвекло

3.Моята великденска трапеза -  споделяне на рецепти за 
празника Великден и оформянето им в книжка.



ГРАФИК

на преподаване в периода 13. 04.- 16. 04. 2020 г. 

Учител: Саша Ангелова -  3 в клас

1. Форма, начин на преподаване: Viber, Shkolo,Zoom
2. График

дата Час на 
провеждане

Тема/материал

13.04.2020 г 
Понеделник

От 10.00 ч. 
До 12.00 ч.

1 .Рефлексия- Неочаквана ваканция или училище вкъщи

2.ЧК- Филми по БД 

3.ИИ- Пролет

14.04.2020 г 
Вторник

От 10.00 ч. 
До 12.00 ч.

1.Час с класа- Не сме сами или заедно у дома.

2.ИИ- Портрет на моя приятел

3 .М у зи ка- к о н ц ер т  л ю б и м и  песни .

15.04.2020 г 
Сряда От 10.00 ч. 

До 12.00 ч.

1.ЧК Книгата- приятел, когато сме сами.

2. ИИ -  Любим герой от книта.
3. English is fun- забавен английски.

16.04.2020 г 
Четвъртък

От 10.00 ч. 
До 12.00 ч.

1.ЧК Великден 
2. Боядисване на яйце 
3 .ИИ -  Великденска украса



График
за Занимания по интереси 
за периода 13-16.04.2020 г.

Учител : Офелия Камберова -  3.г клас
1. Форма, начин на преподаване:
2. Използвам Classroom и Zoom.
3. График

Д ата Ч ас  н а  
п р о в еж д ан е

Т ем а /м атер и ал О п и сан и е

13.04.2020 г. 10.00 ч. -  
10.30 ч.

Гимнастика
httDs://www.voutube.com/watch?v=VNb7vUseH00

У пражнения за 
раздвижване

10.50 ч. -  
11.20 ч.

Изработване на картичики 
https://www.youtube.com/watch?v=870JPSsUmc0

Изработват
великденски
картичики.

11.40 ч .- 
12.20 ч.

Любима книга. Учениците 
описват 
последната 
книга, която са 
прочели и 
впечатленията 
от нея.

14.04.2020г. 10.00 ч.- 
10.30 ч.

Гимнастика
https ://www.youtube .com/watch? v=KLn2lRVF tyU

Упражнения за 
раздвижване

10.50 ч. -  
11.20 ч.

Фигурки от солено тесто 
http://krokotak.com/2012/04/testo/

Оцветяване на 
фигурки 
направени от 
тесто

11.40 ч.- 
12.20 ч.

Великденска украса
https://www.youtube.com/watch?v=hMCYEWg-JJQ 
https ://www.youtube .com/watch? v=yMvF f1iKdXY

Изработване на
великденска
украса

15.04.2020 г. 10.00 ч. -  
10.30 ч.

Аеробика
https://www.youtube.com/watch?v=UNXYxCJDqE8

Музикални 
упражнения за 
раздвижване

10.50 ч.- 
11.20 ч.

Рисуване с ръце

https://www.youtube.com/watch?v=XwFFjO 6YKc

Рисуване на 
животни и 
предмети, като 
за основа се 
използва 
очертания на 
детската длан.

11.40 ч.- 
12.10 ч.

БДП Презентация по
БДП

16.04.2020 г. 10.00 ч. -  
10.30 ч.

Г имнастика У пражнения за 
раздвижване

10.50 -11.20 ч Велики Четвъртък Украса на яйца
11.40-12.10 ч. Украса на великденски яйца Украса на яйца

https://www.youtube.com/watch?v=VNb7vUseH00
https://www.youtube.com/watch?v=870JPSsUmc0
https://www.youtube.com/watch?v=KLn2lRVFtyU
http://krokotak.com/2012/04/testo/
https://www.youtube.com/watch?v=hMCYEWg-JJQ
https://www.youtube.com/watch?v=yMvFf1iKdXY
https://www.youtube.com/watch?v=UNXYxCJDqE8
https://www.youtube.com/watch?v=XwFFjO_6YKc


ГРАФИК

на преподаване в периода 13.04-16.04.2020 г 

Учител: Боряна Йонкова - 3 Д клас 

• Форма, начин на преподаване:

Дистанционна форма на преподаване, чрез Дискорд, Вайбър, електронен дневник, клас 
Доджо, е- мейл. Ще се използва ,, Уча се", ,, електронни учебници", презентации и др.

График

д а та Ч а с на  
п р ов еж д а н е

Т ем а /м а тер и а л

13.04.2020 г 
Понеделник

от 10, 00 часа 
до 12, 30 ч.

1.Изобразително изкуство: Предизвикателство- Аз се 
маскирам и фотографирам.

2. Изобразително изкуство: Предизвикателство- Аз се 
маскирам и фотографирам. Състезание.

3.Занимания по интереси: ,, клуб Млад изследовател“- 
Интересни опити за деца. Свойства на веществата

14.04.2020 г 
Вторник от10, 00 часа 

до 12, 30 ч.

1. Технологии и предприемачество: Изработвам 
пролетна картичка

2. Музика: Пролетни песни
3. Занимания по интереси: ,, клуб Млад изследовател“- 
Аз експериментирам. Взаимодействие на веществата

15.04.2020 г 
Сряда от10, 00 часа 

до 12, 30 ч.

1. Технологии и предприемачество: Изработване на 
поставка за яйце.
2.Музика: Детски великденски песни.

3. Занимания по интереси: ,, клуб Млад изследовател“- 
Опити в домашни условия. Здравословно хранене.

16.04.2020 г 
Четвъртък

от10, 00 часа 
до 12, 30 ч.

1. Изобразително изкуство: Моят пъстър Великден- 
рисунка.
2. Компютърно моделиране: Аз програмирам.

3. Занимания по интереси: ,, клуб Млад изследовател“- 
Опити по предложения на учениците.


