
ГРАФИК

на преподаване в периода 27-30.04.2020 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

27.04.2020 г 
Понеделник

От 13:30 
часа
до 17 часа

1.Бълг. език -  Мога да изговарям и пиша 
правилно прилагателни имена. Диктовка
2. Литература -  „,Приказка за Великденското 
яйце" , Читанка стр.84,85 ,
3.Деление с числото 9 -  ур. 98, математическа 
диктовка

28.04.2020 г 
Вторник

От 13:30 
часа
до 17 часа

1.Бълг. език -  Мога да изговарям и пиша 
правилно прилагателни имена. Упражнение.
2.Литература -  „Вълшебната градина", читанка
3.Математика -  Умножение и деление с числото 
9. Упражнение -  текстови задачи

29.04.2020 г 
Сряда

От 13:30 
часа
до 17 часа

1.Бълг. език -  Познавам прилагателните имена. 
Упражнение.

2.Литература -  Четене на любима книга
3.Математика -  Умножение с числото 9. Ур.97. 
Упражнение

30.04.2020 г 
Четвъртък

От 13:30 
часа
до 17 часа

1.Бълг. език -  Прилагателни имена. Упражнение.
2.Литература -  „Вълшебната градина", читанка
3.Упражнение за умножение и деление до 9



ГРАФИК

1. Форма, начин на преподаване:

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

2. График:

на преподаване в периода 27 -  30.04.2020 г

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

Д ата Ч ас на 
провеж дане

Т ем а/м атериал

27.04.2020 г 
Понеделник

От 13.00 часа 
До 17.00 часа

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

2. Л итература -  четене с разбиране на „Пипи 
става нещотърсач”.

3. М атем атика -  упражнения върху умножение и 
деление с числата до 9

28.04.2020 г 
Вторник

От 13.00 часа 
До 17.00 часа

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

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

3. М атем атика -  упражнения върху умножение и 
деление с числата до 9

29.04.2020 г 
Сряда

От 13.00 часа 
До 17.00 часа

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

2. Л итература -  четене с разбиране на 
„Г ергьовден”

3. М атем атика -  упражнения върху умножение и 
деление с числата до 9

30.04.2020 г 
Четвъртък

От 13.00 часа 
До 17.00 часа

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

2. Л итература -  четене с разбиране на 
„Г ергьовден”

3. М атем атика -  упражнения върху умножение и 
деление с числата до 9

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


ГРАФИК

1. Форма, начин на преподаване:

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

2. График

на преподаване в периода 27.04.-30.04.2020г.

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

дата Час на 
провеждане

Тема/материал

27.04.2020г.
Понеделник от13.00 часа 

до 17.00часа

1.Бълг. език
Части на речта-упражнение
2.Литература
„Бобчо”-Ю.Момчилова
3.Математика
У множение и деление с числото 9

28.04.2020 г 
Вторник от 13.00часа 

до17.00часа

1.Бълг. език
Мога да описвам животно-упражнение
2.Литература
У съвършенстване не четивната техника
3.Математика 
У множение с 10

29.04.2020 г 
Сряда от13.00 часа 

до17.00 часа

1.Бълг. език
Познавам частите на речта
2.Литература
„Пипи става нещотърсач”

3.Математика
Решаване на текстови задачи

30.04.2020 г 
Четвъртък от13.00 часа 

до17.00 часа

1.Бълг. език
Какво научих за частите на речта
2.Литература
„Пипи става нещотърсач”
3.Математика 
Умножение и деление с 10



ГРАФИК

• Форма, начин на преподаване:

Ползване на платформата Школо,Уча.се

• График

на преподаване в периода 27-30.04.2020 г

Учител:Олга Тошева - 2г/ 2г класове

дата Час на 
провеждане

Тема/материал

27.04.2020
Понеделник

начало 13:00 
край 17:00

1. БЕЛ- Какво научих за звуковете,думите и изреченията 
в българския език-стр.56- 57
2. БЕЛ- „Стихотворни шеги“-стр.113

4.Математика- Урок 103
Писане на зададените домашни задания

2 8 .0 4 .2 0 2 0
в то р н и к

н ач ал о
13:00
к р ай  17:00

3.Околен свят- България празнува -  официални 
празници
4. Математика- Урок 104
5. БЕЛ- Диктовка, упражнение за частите на речта

29.04.2020 г 
Сряда

начало 13:00 
край 17:00

1. Бълг. език -Мога да описвам животно -стр. 35 
затвърдяване
2. Литература- „Г ергьовден“-стр.90 
Интерактивни игри

30.04.2020 г 
Четвъртък

начало 13:00 
край 17:00

1. Български език-Какво научих за звуковете,думите и 
изреченията в българския език-Т1 стр.62-63
2. Литература-„Празникът“-стр.91 и тетр.стр.58 
4.Математика- Урок 105

Упражнения


