ЗА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ 3 КЛАС ПРЕЗ
УЧЕБНАТА
2014/2015 ГОДИНА
Общи указания

1. НЕОБХОДИМИ ПОМАГАЛА:

по български език и литература

 “Сладкодумни страници” -3 клас – Помагало за извънкласно четене, изд. „Слово”.
 “Преразказвам и съчинявам”- 3 клас - помагало – изд. “Слово”- М. Цветанова, Ел.
Сергеева, М. Стефанова.
 “Тренировъчни упражнения и диктовки по БЕЛ” – 3 клас, изд. “Слово”, М. Цветанова,
Ел. Сергеева, М. Стефанова.
 “Преразказът”- помагало 3 клас – изд. “Слово” – Маргарита Цветанова, Маргарита
Стефанова

по математика

 Курс по математика за 3 клас – Учебно помагало, изд. „Вега 74”, Боряна Дачева
Милкоева, Хр. Стоянова Беева, Дачо Стоянов Беев
 Първа математическа читанка 3-4 и тетрадка към нея, изд. „Труд”.
 Задачи по математика за 3 клас – изд. Слово, автори :Н. Димитрова, Д. Димитрова, А.
Ангелова
 “Искам да знам”- Помагало по математика -3 клас – изд. Слово”, автори Донка
Стефанова, Стефана Стефанова, Диана Димитрова.
 Часът на математиката – 3 клас – изд. “Изкуства”, автори М. Христова, Здравка
Върбанова, Ст. Христова, Т. Тонова.
2. НЕОБХОДИМИ ПОСОБИЯ:


















ТЕТРАДКИ С ТЕСНИ И ШИРОКИ РЕДОВЕ – 4 БРОЯ
ТЕТРАДКИ С ТВЪРДИ КОРИЦИ – 4 БРОЯ /60 ЛИСТА/
ТЕТРАДКИ С ШИРОКИ РЕДОВЕ – 8 БРОЯ /80 ЛИСТА/- ЗА РАБОТА В КЛАС
ТЕТРАДКИ С ШИРОКИ РЕДОВЕ – 8 БРОЯ /60 ЛИСТА/- ЗА ДОМАШНА РАБОТА
ТЕТРАДКА РЕЧНИК – 4 БРОЯ
ТЕТРАДКИ С ТЕСНИ КВАДРАТЧЕТА – 10 БРОЯ
ГЛАНЦОВО БЛОКЧЕ – 3 БРОЯ
БЛОКЧЕ №4 – 3 БРОЯ
ХИМИКАЛКИ , МОЛИВИ, ГУМА
ФЛУМАСТЕРИ И ЦВЕТНИ МОЛИВИ
ВОДНИ БОИ, ПАСТЕЛИ
ЧЕТКИ ЗА РИСУВАНЕ –ТЪНКИ/ 2БР./ И ДЕБЕЛА /1 БРОЙ/ ПЛОСКА ЧЕТКА – 1 БР.
СУХО ЛЕПИЛО - 2 БРОЯ
НОЖИЦА С ТЪПИ ВЪРХОВЕ – 1 БРОЙ
ПЛАСТИЛИН – 2 БРОЯ
ДЪСКА И НОЖЧЕ ЗА ПЛАСТИЛИН
НОТНА ТЕТРАДКА – 2 БРОЯ









ЛИНИЯ, ТРИЪГЪЛНИК И ПЕРГЕЛ.
ПАРЧЕ ПАМУЧЕН ПЛАТ, ПАРЧЕ ОТ ПАНАМА
ИГЛИ И РАЗНОЦВЕТНИ КОНЦИ
ТИКСО – 1 БРОЙ
2 ПАПКИ И 10 ДЖОБЧЕТА
УЧЕНИЧЕСКИ БЕЛЕЖНИК И УЧЕНИЧЕСКА КАРТА
ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИЧНА КАРТА ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА С
НАНЕСЕНИ ИМУНИЗАЦИИ.
Забележка: На всички тетрадки без полета да се начертаят такива.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

Да се прочетат следните книги:
1. „Алиса в страната на чудесата” – Луис Карол
2. „Листата на брезата” – Леда Милева
3. „Приказки” – Ран Босилек
4. „Пет приказки” („Бяла приказка”) – Валери Петров
5. „Малкият принц” – Екзюпери
6. „Мечо Пух” – Алън Милн
7. „Вълшебникът от Оз” – Лиман Франк Баум
8. „Маншон, Полуобувка и Мъхеста брада” – Ено Рауд
9. „Тошко Африкански” и Приказки – Ангел Каралийчев
10. „През гори и води”- Емилиян Станев
11. „Бременските градски музиканти” – Братя Грим (Приказки)
12. „Храбрият оловен войник” – Ханс Кристиян Андерсен (Приказки)
13. „Историята на доктор Дулитъл” – Хю Лофтинг
14. "Приключенията на Лукчо" - Джани Родари
15. "Ян Бибиян" - Елин Пелин
16. “Басни” - Лафонтен

• Моля те, не ме пипай с нечисти ръце, защото и аз обичам
да съм хубава!
• Не ме оставяй навън на дъжда и вятъра, защото ще се
намокря, а листата ми ще се разхвърчат!
• Не слагай между страниците ми дебели предмети, защото ще
ме
разкъсаш!
• Пази ме като очите си!

Читателският дневник да се води в тетрадка от 80 листа /формат А4 с широки
редове /

Воденето на читателския дневник ще продължи през учебната година.

Попълненият читателски дневник и тетрадките за домашна работа
да се носят на 15.09. 2014г.
За всяко произведение се записва:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дата.
Заглавие.
Автор.
Главни герои.
Кои герои са ми направили най - силно впечатление и защо?
Какво запомних от творбата – кратък разказ.
Илюстрации на основни моменти.
Да се научат наизуст стихотворенията:

ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН

Елисавета Багряна

Отново за учебната година
разкри училището днес врати.
Звъни звънец из цялата родина –
в села и градове, навред кънти.
И ние, хилядите ученици,
към този звън летим като орляк
и с бодрите си, весели редици
изпълваме училището пак.

А класните ни стаи приветливи
отново срещат ни с „добре дошли”
и забръмчават в утрото щастливи
като роени кошери с пчели.

Изпълнен с този екот многогласен,
от септемврийско слънце озарен,
начало на живата ни прекрасен –
как радостен си, пръв учебен ден.

ГАТАНКА

Асен Разцветников

Железен му езика,
желязна му устата.
Започне ли да вика,
събират се децата,
заемат си местата,
нареждат си нещата,
учителят пристига
под мишница със книга.
Що е то?

ТАТКОВИНА

Хубава си, татковино,
име сладко, земен рай,
сърце младо и невинно
за теб трепка, та играй.

Петко Рачов Славейков

Мили ми са планините
и на север, и на юг;
драги ми са равнините,
Набраздени с наший плуг.

На уста ми сладка дума
ще да бъде този кът,
дето Дунав, Вардар, Струма
и Марица си текат.
Дор на небо ясно слънце,
дор на очи свят, живот
ще обичам аз от сърце
таз земя и тоз народ.

УЧИЛИЩЕН ЗВЪНЕЦ

Йордан Кушев

Звъни задъхано звънчето
и вика медният му глас
от планината, от морето:
деца, елате пак във клас!

Елате вие тук отново
като приятели добри –
в класа да екне песен, слово,
а в двора – весели игри
ПЪРВИЯТ УЧИЛИЩЕ ДЕН

Елин Пелин

Лятото премина,
дойде есента,
утрото с усмивка
поздрави света.

Училищен звън
децата зове,
чуват се навън
вик и смехове.

В улиците бързат
весели деца
и радостно тупкат
малките сърца.

И скоро кат кошер,
с работни пчелици
загъмжа школото,
пълно с ученици.

ДОМАШНИТЕ РАБОТИ ПРЕЗ ВАКАНЦИЯТА СЕ ПИШАТ В
ОТДЕЛНИ ТЕТРАДКИ, СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТОВА

ВСИЧКИ УПРАЖНЕНИЯ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА СЕ
ПРЕПИСВАТ В ТЕТРАДКИТЕ ЗА ДОМАШНА РАБОТА!
ПИШЕ СЕ ДАТА, № НА УПРАЖНЕНИЕТО/ЗАДАЧАТА И СЕ ИЗПЪЛНЯВА!

ПРОГРАМА
ЗА САМОПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ,
КОИТО ЩЕ БЪДАТ 3 КЛАС ПРЕЗ
УЧЕБНАТА 2014/2015 година
ПЪРВА СЕДМИЦА 01 - 06 ЮЛИ
1. МАТЕМАТИКА.
В тетрадката за лятна ваканция по математика от “Първа математическа читанка 3-4 клас”:
стр. 9/ зад.5;

стр. 20 /зад.5;

стр. 22 /зад. 14 стр. 26/зад.6;

стр. 29/ зад. 12

зад. Вълк, лисица и мечка делили риба. Мечката взела за себе си половината от уловената
риба, вълкът половината от половината, а лисицата останалите 9 кг. Колко килограма е
била рибата, която са си разделили животните?
2. БЕЛ
1. Наизуст стих. “Хаджи Димитър” от Христо Ботев.
2. В читателския дневник да се изпълнят изискванията за водене на читателски дневник за
произведението – “Малкият принц” - от Екзюпери.
3. Открийте и напишете думата:

ицъркава - ………………………

аркта - ……………………

асч - …………………………..

тлоза - …………………….

дова - ………………………..

штуоб - ………………………

ВТОРА СЕДМИЦА 07 - 13 ЮЛИ
1. МАТЕМАТИКА.
1 зад. Пресметнете:
61 + 6 =

39 – 4 =

4.3 + 6.2=

8 . 4 + 9.3 =

2 зад. Денис започнал учебните занятия в 8 часа и приключил в 13 часа. Колко часа Денис е
бил в училище?
3 зад. Намерете неизвестното число:
6 + х = 42
24 = 8 . а

9. х = 6.6

62 = х – 38

54 = а . 9

72: а = 8

29 = х – 17

х – 63 = 9

75 = 44 + х

4 зад. Кое число трябва да прибавим към частното на числата 14 и 7, за да получим
произведението на числата 9 и 7?
5 зад. Обиколката на правоъгълник е 60 см. Едната му страна е 10см. Намерете другата му
страна.
2. БЕЛ
 Наизуст стих. “УЧИЛИЩЕН ЗВЪНЕЦ “

ОТ ЙОРДАН КУШЕВ.

 В читателския дневник да се изпълнят изискванията за водене на читателски дневник за
произведението – „Мечо Пух” от Алън Милн.
 Да се направи план и подробен преразказ на “Да не вярваш”. Напишете народни
мъдрости към преразказа.
Да не вярваш
Един скъперник много обичал да се подиграва с другите. Той си купил от пазара
кошница с яйца. Отишъл при носачите и рекъл:
- Който дойде с мене да ми носи кошницата, ще му кажа три поуки.
Един носач се съгласил. Дигнал кошницата и я понесъл.
Като повървели малко, носачът се обърнал към скъперника и рекъл:
- Кажи ми първата поука.
А той отговорил:
- Ако ти кажат, че е по-добре да си гладен, отколкото сит, да не вярваш!
- Добре – рекъл оня.
Повървели още малко. Носачът пак казал:
- Кажи ми другата поука.
Скъперникът отговорил:
- Ако ти кажат, че е по-добре да вървиш пеш, отколкото да яздиш кон, да не
вярваш!
- Добре – рекъл пак носачът.
Като наближили къщата, носачът се спрял и попитал:
- Каква е третата поука?
Скъперникът отвърнал:
- Ако ти кажат, че ма по- глупав от тебе, да не вярваш!
Носачът не казал нищо. Пристъпил още няколко крачки и изведнъж изпуснал
кошницата. Тогава той се обърнал към скъперника и рекъл:
- Ако ти кажат, че е останало здраво яйце в кошницата, да не вярваш!

ТРЕТА СЕДМИЦА 14 – 20 ЮЛИ
1. МАТЕМАТИКА.
•
•
•
•

“Първа математическа читанка 3-4 клас”: стр. 8 /зад. 1, 2 и 3; стр. 25/ зад. 2.
стр. 26/ зад. 7.
В зоопарк има лъвове, диви кози и черни щъркели. По колко животни са от всеки вид,
ако краката на всичките са 40, а рогата- 10, а крилата -12. /Пиши съкратено условие на
задачата/.
Числата 28, 33, 56, 74, 81 и 55 уголеми така, че да се получат двуцифрени числа с цифра
на единиците 0.
Вилно място има форма на правоъгълник. Дължината му е 31 м, която е с 16 метра подълга от ширината. Колко метра е обиколката на вилното място?

2. БЕЛ
 Наизуст стих. “ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН “

ОТ ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА.

 В читателския дневник да се изпълнят изискванията за водене на читателски дневник за
произведението „Вълшебникът от Оз” от Лиман Франк Баум.
 Препишете думите и напишете думите с противоположното им значение.
дебел…………………………..
стар…………………………..
умен……………………………
десен…………………………
грозен………………………….
болен…………………………
къс……………………………...
бавен………………………....
 |Препишете думите и образувайте глаголи от тях.
път…………………………….
залез…………………….…….
студ…………………………..
разказ…………………………
съвет…………………………
украса…………………………
рисунка………………………
храна………………………….
 НАПРАВЕТЕ ПЛАН И
ГЪРНЕ

ПРЕРАЗКАЗ НА БАСНЯТА “МУХИ И МЕД” – ЕЗОП.

МУХИ И МЕД

С МЕД СЕ РАЗСИПАЛО В ЕДИН КИЛЕР. ДОЛЕТЕЛИ НЯКОЛКО МУХИ, ПРИВЛЕЧЕНИ ОТ
МИРИЗМАТА. НАКАЦАЛИ ПО МЕДА И ЗАПОЧНАЛИ ЛАКОМО ДА СИ ХАПВАТ. ТАКА СЕ УЛИСАЛИ
В ЯДЕНЕ, ЧЕ НЕ СЕ УСЕТИЛИ КАК КРАЧКАТА ИМ СЕ ЗАЛЕПИЛИ. КОГАТО СЕ ОПИТАЛИ ДА
ХВРЪКНАТ, НЕ МОГЛИ ДОРИ ДА ПОМРЪДНАТ. ЗАПОЧНАЛИ ДА СЕ ЗАДУШАВАТ И МАЛКО ПРЕДИ
ДА ИЗДЪХНАТ, ВЪЗКЛИКНАЛИ7

- О, КОЛОКО СМЕ ГЛУПАВИ! ЗАРАДИ ЕДНО КРАТКО УДОВОЛСТВИЕ СЕ ПРОЩАВАМЕ С ЖИВОТА.!

ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА 21 - 27 ЮЛИ

1. МАТЕМАТИКА.
 Петър чете книга. Когато прочита 18 страници, разбира,
че му остават за четене 12 страници повече от прочетените.

От колко страници е книгата?
 “Първа математическа читанка 3 - 4 клас” :
стр. 47/ 1 зад. - б; г;

стр. 48/ зад.2 – а;б; д;

стр. 49/ 3 зад.

 В едно надбягване участвали 31 атлети. Броят на атлетите, които финиширали
преди Джон е 4 пъти по-малък от броя на атлетите, финиширали след него. На кое
място е завършил Джон?


Тялото на една риба е дълго, колкото опашката му и още 2 см. Главата и е с 6 см
по-къса от тялото. Колко см е дълга рибата, ако дължината на опашката и е 7 см?.

2. БЕЛ.
 Наизуст стих. “ТАТКОВИНА “

ОТ

ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ.

 В читателския дневник да се изпълнят изискванията за водене на читателски дневник за
произведението „Алиса в страната на чудесата” от Луис Карол.
 Напиши съобщение за провеждане на конкурс за най-красив домашен любимец.
 Напиши антоними на следните думи:

плача -…………………………..
ставам - ………………………..
нисък - ………………………….

радостен - ………………………..
добър - ……………………………..
дълъг - ……………………………..

ПЕТА СЕДМИЦА 28 - 03 АВГУСТ
1. МАТЕМАТИКА.
 От Тетрадката към “Първа математическа читанка 3-4 клас”:
стр. 11 / зад. 1,2 и 3;
стр. 12/зад. 1, 2, 3 и 4;
 В магазин доставили 25 кг лимони и 17 кг грейпфрути. До обед продали 35 кг от
плодовете. Колко килограма са останали?
 Попълни квадрата така, че да стане магически:
26

50
32
38

 Намерете неизвестното число:

2. БЕЛ.

27 = 35 – х

24 : х = 3

8 = 15 – а

2 + 3 . (х : 2 – 1) = 5

х:7=3.2

7 . (х – 14) = 49

 В читателския дневник да се изпълнят изискванията за водене на читателски дневник
за произведението: Приказки от Братя Грим – 3 приказки по избор.
 Наизуст стих. “Първият училищен ден” от Елин Пелин.
 НАПРАВЕТЕ ПЛАН И

ПРЕРАЗКАЗ НА БАСНЯТА “МИШКА И ЖАБА” – ЕЗОП.

Мишка и жаба
Една полска мишка за зла участ се сприятелила с една жаба. Жабата имала лоши
намерения. Тя привързала крака на мишката за своя крак. Първо отишли на полето да
ядат жито. После, когато доближили брега на блатото, жабата затъкнала мишката в
дълбочината, заскачала във водата и закрякала от възторг. Нещастната мишка се
нагълтала с вода и умряла, но изплувала на повърхността, привързана за крака на жабата.
Съгледал я един ястреб и я грабнал с ноктите си. Привързаната жаба я последвала и
станала и тя храна на ястреба.
Дори когато е мъртъв, човекът има възможност за отплата. Защото висшата
справедливост вижда всичко и въздава всекиму според заслугите.
Езоп

ШЕСТА СЕДМИЦА 04 – 10 АВГУСТ
1. МАТЕМАТИКА.
 Един ден баба Костенурка се разхождала по горската поляна. На 20 метра от себе си
тя видяла Ежко Бежко. Двамата едновременно тръгнали един срещу друг, за да си
поговорят. За 1 мин. баба Костенурка изминавала 2 м, а Ежко – 3 метра. След колко
минути двамата се срещнали?
 С четири четворки и четирите аритметични действия трябва да получите от 1 до 10.
 Колко лъжици трябва да се поставят на масата, на която седят майка, баща и всичките
им деца: 3 момчета, които имат по 1 сестра, така,че всеки да има по 1 лъжица?
 В една клетка има няколко зайци. Ивайло преброил, че общо ушите и краката на
зайците са 36. Колко са зайците?
2. БЕЛ.

 В читателския дневник да се изпълнят изискванията за водене на читателски дневник
за произведението: Приказки от Ангел Каралийчев – 3 приказки по избор.
 Попълнете липсващите букви в края на думите и напишете думи за проверка.
чора_.......................................... панто_.....................................................
моря_......................................... дома_.…………………………………..
боту_......................................... поя_..........................................................
 Напишете:
- формата за ср. р. на прил.име ВИСОК.....................................................................
- формата за мн.ч. на прил. име ЛЕНИВ.....................................................................
- формата за ж.р. на прил. име ЛЕНЕН......................................................................
- формата за мн.ч. на прил. име ВОЕНЕН..................................................................
 Напишете:
- формата за ср. р. на прил. име ЗЕЛЕН.........................................................................
- формата за ср.р. на прил. име ВИНЕН...........................................................................
- формата за ж.р. на прил. име КОНСКИ...........................................................................
 . Напишете:

- сег. вр., 3л., ед.ч. на глагола ПЕЯ -................................................................................
- сег. вр., 2л., ед.ч. на глагола ПИПАМ -..........................................................................
- бъд. вр.,3л., мн.ч. на глагола ЯЗДЯ-.............................................................................
- бъд. вр., 2л., мн.ч. на глагола ДАВАМ -......................................................................
- мин.вр., 2л., ед.ч. на глагола ПРАВЯ -..........................................................................
 Подчертай частите на речта и ги определи.
Веднъж Хитър Петър отседнал в хана край китно село.
Падна чудна лятна нощ.
Най-високата планина в България е Рила.

СЕДМА СЕДМИЦА 11 – 24 АВГУСТ
1. МАТЕМАТИКА.
 В един топ има 120 м плат по 8 лв. метъра. Продали плат за 72 лв. Колко метра плат са
останали в топа?
 Пресметнете стойността на всеки от изразите:
а/ 33 + а – 37
33 – 26 + а
33 + а + 36
ако 33 + а = 57
б/ ( в + 48) – 56
(48 + в) - 50
(48 + в) - 55
ако в + 48 = 100

Колко са квадратите, които съдържат по 4 числа?. Намерете сбора на числата във
всеки един от тези квадрати.
16 5
7 4

28 2
13 5

37
54

 Ако сега е 9ч.10 мин., колко ще бъде след 5 часа? След 12 часа? След 3ч.20 мин.?
 Как по друг начин можете да запишете времето: 6 часа вечерта; 2 часа през деня; 9
часа вечерта; 10ч. и 15 мин. вечерта; 12 часа през нощта?

2. БЕЛ.
 В читателския дневник да се изпълнят изискванията за водене на читателски дневник за
произведението – “Тошко Африкански” - от Ангел Каралийчев.
 Напишете пропуснатата буква.
инт_рес
ч_талня
д_т_лина
л_сица
т_лефон
прав_лно
т_б_шир
п_пер
изр_чение
м_риша
 Образувайте глаголи от написаните думи:
път…………………………….
студ…………………………..
съвет…………………………
рисунка………………………

залез…………………….…….
разказ…………………………
украса…………………………
храна………………………….

 Сложи ударението на думите:
пощальон, стая, шофьор, ябълка, къща, юфка, ютия, джудже;

ОСМА СЕДМИЦА 25 - 31 АВГУСТ
1. МАТЕМАТИКА.
• “Първа математическа читанка 3-4 клас”:
стр. 113 от Тема 3 - зад. 1, 2 и 3; стр. 114 от Тема 7 - зад. 1, 2 и 3;
стр. 115 от Тема 9- зад.1; стр. 134 / зад. 8 и 9;
2. БЕЛ.

 В читателския дневник да се изпълнят изискванията за водене на читателски дневник
за произведението – “Ян Бибиян” - от Елин Пелин.
 Да се напише съчинение на тема: “Моето семейство”.
 Попълни пропуснатите букви:

Самолети бръмч…т в небето.
Жабите се мушк…т в тинята.
Бебетата плач…т и сълзите им тек…т по бузите.
Аз реш… косата на куклата.

ДЕВЕТА СЕДМИЦА 01 - 07 СЕПТЕМВРИ
1. МАТЕМАТИКА.
• “Първа математическа читанка 3-4 клас”:
стр. 116 от Тема 11 /зад. 2 и зад. 3 от Тема 12;
стр. 134/ зад. 5,6 и7;
2. БЕЛ.

 В читателския дневник да се изпълнят изискванията за водене на читателски дневник
за произведението – “Приключенията на Лукчо” - от Джани Родари.
 Да се напише разказ по преживяване : “Как прекарах лятната ваканция?”
 Подреди изреченията, така че да се образува свързан текст.
Който я видел, не можел да и се нагледа.
Тя била красива и стройна – като ела накрай гората весела- като птичка на свобода.
Живяла в една гора бедна девойка.
Обикнал тази девойка един знатен момък.

самоподготовка по английски език

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:
Да се прочете поне една от книгите за съответното ниво:
І англ. група Flyers –
ІІ англ. група Movers –
Stage 3:
Stage 2:
1.
A Christmas Carol
1.
Alice’s Adventures
2.
The Prisoner Of
In Wonderland
Zenda
2.
Anne Of Green Gables
3.
The Secret Garden
3.
The Jungle Book
4.
Through The Looking
4.
Robinson Crusoe
Glass
5.
The Year Of Sharing
5.
The Wind In The

ІІІ англ. група Starters –
– Stage 1:
1.
Christmas In Prague
2.
Coldest Place On
Earth
3.
A Little Princess
4.
Pocahontas
5.
The Wizard Of Oz

Willows
•
•
•

Направете упражненията след текста.
Извадете непознатите думи в започнатата през годината тетрадка речник. Поставете
дебела червена линия, след последната записана дума и под тази черта с
продължаваща номерация запишете новите думи.
Новите думи напишете по 5 пъти и научете значението им.

Забележка: Книгите могат да бъдат купени от издателство Oxford (поредицата е The
Oxford Bookworms Library).
• Задачи кьм думите от листовката “Combined starters and movers thematic vocabulary list”:
- Да се принтира листовката
- учи се значението на български език;
- учи се начина на изписване на думата на английски език.

