
 
 

 

 

20-та учебна седмица 

24.02.2018 г. 

 

 

Домашна работа 2 клас 

 

 

БЕЛ: 
 

• Да изготвим учебния проект и да можем да го разкажем пред своите 

съученици (да го представим пред всички присъстващи на отворения 

урок). 

• Спомнете си учебните проекти, които Елизабет и Ния представиха 

пред класа на 24.02. Направете нещо подобно или използвайте 

рисунките, които нарисувахте в час. Вики написа кратък текст към 

своята рисунка, което също беше добра идея.  

• Да си припомним стихотворението „Родна стряха“ на Ран Босилек, 

стр.21 в читанката, което трябваше да научим наизуст до края на 

февруари. Браво на Галина и Алисия, които си бяха научили 

стихотворението.  

 

 

 

 

Желая Ви приятна работа! 

 

 

 
 

zvanchesurbiton@gmail.com 
www.bgschoolzvanche.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:zvanchesurbiton@gmail.com
www.bgschoolzvanche.com


Учебен проект за 4-ти март 

„Да направим албум, посветен на България“ 
 

1. В проекта можете да включите и вашите родители или баби и дядовци. Споделете 

им идеите си и разберете с какво могат да ви помогнат: осигуряване на албум(или 

тетрадка), хартиени снимки, разкази и легенди за родните ви места/градове или 

местности, които сте посетили в България. Може да нарисувате родния си 

край/родна стряха или да изработите колаж от снимки. 

2. Обсъдете какво искате и можете да включите в албума за България и своя роден 

град. Вижте с какви снимки разполагате, можете ли да осигурите и допълнителни 

снимки от близки или от интернет. Родният ми град преди и сега: черно-бели 

снимки на родния ви град от преди години и в днешно време за сравнение са много 

добра идея! Потърсете и в учебниците по история на своите братя и сестри. Нещо с 

което е известен градът, както обсъдихме в час. 

3. Темата на вашия албум ще е България и родният ви град (или родният край на мама 

и татко/баба и дядо), но вие избирате как да го назовете. Примери: „Аз и моят 

роден град в България“, „Аз, моето семейство и моят роден край“, „Моята 

България!“, „Родна стряха“, „Отечество любимо“, „Моят роден град през 

вековете“, „България и моят роден кът“, „Аз и моите корени“, „От къде започна 

всичко…“, „Моят роден дом“, „Какво е България за мен“…Имате пълна свобода. 

4. Ще имате около 5-10 минути всеки, за да представите своя проект и ще трябва 

преди всичко да се представите пред родителите и съучениците си, да ни кажете от 

кой край на България сте и нещо любопитно/интересен исторически факт или 

легенда за родни си град. Изберете по една-две любими снимки, които да окачим 

на дисплея на 2-ри клас, който ще се превърне в нашия общ албум, посветен на 

България. 

5. Ако в албума си включите исторически и природни обекти от България, поставете 

надписи на фотографиите. Ако вие сте посетили тези местности може да добавите 

спомени и впечатления. Може да поканите и вашите родители на представянето на 

албумите! Ако някой има книжка с печати от забележителностите в България, ще е 

интересно да се представи. 

6. Родителите и учителите може да определят най-красивия албум, чийто изобретател 

ще получи награда! 

7. Учениците, които се притесняват да презентират може да изработят албума и да го 

представят за оценка, но целта е да се знае повече за България, кой от къде е, какви 

са вашите корени, да знаете родословното си дърво/потекло, да се гордеете, че сте 

българи и да опознаете този райски кът. Този процес ще развие вашите езикови 

възможности-устни и писмени, както и разшири познанията ви. 

8. Ако родителите имат допълнения или други идеи и предложения за обогатяване на 

проекта, моля не се притеснявайте да споделите! За предпочитане е да се работи на 

хартия, за да се развият и писмените умения на учениците. 

 

 

Пожелавам ви творческо вдъхновение и приятна работа! 
Забавлявайте се, докато работите!  

 


