Темата за часа по ИЧ на 5 ноември е „Бяла приказка“ от Валери Петров.
Твоите задачи са: Разкажи ни накратко какво знаеш за В. Петров и за неговото творчество за деца.
Отговори писмено /в тетрадката/ на въпросите:
 Кои са героите от откъса в учебника?
 Кои са другите герои в приказката?
 Защо котето е избягало от Ванчо?
 На какво играят горските животни?
 На какви игри иска да ги научи котето? Откъде ги е научило?
 Как реагират животинките на предложението на котето?
 Научи наизуст стихотворението за приятелството!
 Нарисувай или намери маска на котка и подготви думите на котето за драматизация.
………………………………………………………………………………………………………….
Темата за часа по ИЧ на 5 ноември е „Бяла приказка“ от Валери Петров.
Твоите задачи са: Разкажи ни накратко какво знаеш за В. Петров и за неговото творчество за деца.
Отговори писмено /в тетрадката/ на въпросите:
 Кои са героите от откъса в учебника?
 Кои са другите герои в приказката?
 Защо котето е избягало от Ванчо?
 На какво играят горските животни?
 На какви игри иска да ги научи котето? Откъде ги е научило?
 Как реагират животинките на предложението на котето?
 Научи наизуст стихотворението за приятелството!
 Нарисувай или намери маска на елен и подготви думите на еленчето за драматизация.
………………………………………………………………………………………………………………….
Темата за часа по ИЧ на 5 ноември е „Бяла приказка“ от Валери Петров.
Твоите задачи са: Разкажи ни накратко какво знаеш за В. Петров и за неговото творчество за деца.
Отговори писмено /в тетрадката/ на въпросите:
 Кои са героите от откъса в учебника?
 Кои са другите герои в приказката?
 Защо котето е избягало от Ванчо?
 На какво играят горските животни?
 На какви игри иска да ги научи котето? Откъде ги е научило?
 Как реагират животинките на предложението на котето?
 Научи наизуст стихотворението за приятелството!
 Нарисувай или намери маска на мече и подготви думите на мечето за драматизация.
……………………………………………………………………………………………………..
Темата за часа по ИЧ на 5 ноември е „Бяла приказка“ от Валери Петров.
Твоите задачи са: Разкажи ни накратко какво знаеш за В. Петров и за неговото творчество за деца.

Отговори писмено /в тетрадката/ на въпросите:









Кои са героите от откъса в учебника?
Кои са другите герои в приказката?
Защо котето е избягало от Ванчо?
На какво играят горските животни?
На какви игри иска да ги научи котето? Откъде ги е научило?
Как реагират животинките на предложението на котето?
Научи наизуст стихотворението за приятелството!
Нарисувай или намери маска на лисица и подготви думите на лисичето за драматизация.

