Темата за часа по ИЧ на 25 март е „Лакомото мече“ от Емилиян Станев /стр. 107/.
Твоите задачи са:
Запознай ни с живота на Ем. Станев /без творчеството му/.
Чети гладко и изразително разказа „Лакомото мече“.
Разкажи /устно/ как живее мечото семейство.
o Отговори писмено /с цитат от текста/ кое кара мечото семейство да желае да се покачи
по липата.
o Защо старата мечка не успява да се изкачи? Отговори с цитат от текста.
o Защо мечето не се вслушва в рева на майка си?
o Опиши качествата на мечето с няколко прилагателни имена.
o Намери и извади думите, които показват колко са ядосани пчелите.
o Как реагира старата мечка на случващото се?
o Кое помага на старата мечка да избави семейството си?
o Как се чувства мечето след случката?
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Темата за часа по ИЧ на 25 март е „Лакомото мече“ от Емилиян Станев /стр. 107/.
Твоите задачи са:
Запознай ни с творчеството на Ем. Станев. Направи списък с негови творби.
Чети гладко и изразително разказа „Лакомото мече“.
Разкажи /устно/ как живее мечото семейство.
o Отговори писмено /с цитат от текста/ кое кара мечото семейство да желае да се покачи
по липата.
o Защо старата мечка не успява да се изкачи? Отговори с цитат от текста.
o Защо мечето не се вслушва в рева на майка си?
o Опиши качествата на мечето с няколко прилагателни имена.
o Намери и извади думите, които показват колко са ядосани пчелите.
o Как реагира старата мечка на случващото се?
o Кое помага на старата мечка да избави семейството си?
o Как се чувства мечето след случката?
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Темата за часа по ИЧ на 25 март е „Лакомото мече“ от Емилиян Станев /стр. 107/.
Твоите задачи са:
Направи рисуван филм по разказа.
Чети гладко и изразително разказа „Лакомото мече“.
Разкажи /устно/ как живее мечото семейство.
o Отговори писмено /с цитат от текста/ кое кара мечото семейство да желае да се покачи
по липата.
o Защо старата мечка не успява да се изкачи? Отговори с цитат от текста.
o Защо мечето не се вслушва в рева на майка си?
o Опиши качествата на мечето с няколко прилагателни имена.
o Намери и извади думите, които показват колко са ядосани пчелите.
o Как реагира старата мечка на случващото се?
o Кое помага на старата мечка да избави семейството си?
o Как се чувства мечето след случката?

