
ГРАФИК

на преподаване в периода 21-24.04.2020 г 

Учител: Зинка Петкова Иванова ЦОУД 2 В, Д клас

1. Форма, начин на преподаване:

Shkolo _форма на електронно общуване и задаване на упражнителни материали

2. График

дата Час на
провежда
не

Тема/материал

21.04.2020
г

Вторник

От 13:30 
часа
до 17 часа

1.Бълг. език -  Мога да изговарям и пиша 
парвилно прилагателни имена.
2.Литература -  „Цветница", читанка
3.Математика -  Умножение и деление с числото 
8. Упражнение

22.04.2020
г

Сряда

От 13:30 
часа
до 17 часа

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

2.Литература - „Бяла приказка", Валери Петров, 
читанка -  стр.108
3.Математика -  Умножение с числото 9. Ур.97. 
Упражнение

23.04.2020
г
Четвъртък

От 13:30 
часа
до 17 часа

1.Бълг. език -  Прилагателни имена. Упражнение.
2.Литература -  „Приказка за Великденското 
яйце" , Читанка стр.84,85
3.Илюстрация по „Приказка за Великденското 
яйце"

24.04.2020
г
Петък

От 13:30 
часа
до 17 часа

1.Бълггарски език -  Диктовка
2.Български език- Части на речта, упражнение



ГР А Ф И К

на преподаване в периода 21 -  24.04.2020 г 

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

1. Форма, начин на преподаване:

Дистанционно обучение чрез www.zoom.us , www.shkolo.bg , Viber, Messenger и личен 
телефон.

2. График:

Дата Час на 
провеждане

Тема/материал

21.04.2020 г 
Вторник

От 13.00 часа 
До 17.00 часа

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

2. Литература -  четене с разбиране на „Приказка 
за Великденското яйце”. Устен преразказ.

3. Математика -  упражнения върху таблицата за 
умножение с числата до 9

22.04.2020 г 
Сряда

От 13.00 часа 
До 17.00 часа

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

2. Литература -  четене с разбиране на 
„Вълшебната градина”, „Бобчо”.

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

23.04.2020 г 
Четвъртък

От 13.00 часа 
До 17.00 часа

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

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

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

24.04.2020 г 
Петък

От 13.00 часа 
До 17.00 часа

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

2. Литература -  четене с разбиране на непознат 
текст.

3. Математика -  упражнения върху таблицата за 
умножение с числата до 9

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


ГРАФИК
на преподаване в периода 21.04.-24.04.2020г. 

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

21.04.2020г.

1.Бълг. език
Мога да описвам растение

Вторник от13.00 часа 
до 17.00часа

2.Литература
Развитие на четивната техника

3.Математика
У пражнение върху умножение и деление с 8

22.04.2020 г

1.Бълг. език
Познавам частите на речта

Сряда от 13.00часа 
до17.00часа

2.Литература
„Приказка за великденското яйце”

3.Математика 
У множение с 9

23.04.2020 г 
Четвъртък от13.00 часа

1.Бълг. език
Познавам частите на речта

до17.00 часа 2.Литература 
„Вълшебната градина”

3.Математика 
Деление с 9

24.04.2020 г

1.Бълг. език
Познавам частите на речта

Петък от13.00 часа 
до17.00 часа

2.Литература
Развитие на четивната техника

3.Математика
У пражнение върху умножение и деление с 9



ГРАФИК

на преподаване в периода 21.04.-24.04.2020г.

Учител: Олга Тошева - 2 „б,г” клас 

1. Форма, начин на преподаване:
Ползване на платформата Школо,Уча.се,У1Ьег,Е-учебници и тетрадки,М1сго80Й 
teams Е-поща на класа за подробни указания и отговор на въпроси

дата Час на 
провеждане

Тема/материал

21.04.2020 г

1.Бълг. език 
Частите на речта

Вторник от13.00 часа 
до 17.00часа

2.Литература
Развитие на четивната техника

3.Математика 
Урок 100-упражнение

22.04.2020 г

1.Бълг. език 
Частите на речта

Сряда от 13.00часа 
до17.00часа

2.Литература
„Пипи става нещотърсач”

3.Математика
Решаване на текстови задачи

23.04.2020 г

1.Бълг. език
Познавам частите на речта

Четвъртък от13.00 часа 
до17.00 часа

2.Литература
„Пипи става нещотърсач”

3.Математика 
Урок 101-упражнение

24.04.2020 г

1.Бълг. език
Мога да описвам животно

Петък от13.00 часа 
до17.00 часа

2.Литература
Развитие на четивната техника

3.Математика 
Урок 102-упражнение


