Тема: „Василица“, Йосиф Нунев /стр.123, учебник по четене/, 14 януари 2016г.
Обща задача: Прочети приказката на Йосиф Нунев „Василица“ и отговори устно на въпросите:












Кога се е случило това?
Какво означава думата „катунари“?
Защо ромите са предприели толкова рисковано пътуване?
Открий и прочети думите, които рисуват природната картина?
Какво осъзнали по-старите катунари?
Намери и прочети подходящия текст към илюстрацията?
Кое в приказката е реално /възможно да се случи в действителност/?
Кое е нереално, фантастично?
Какъв е денят 14 януари за ромите?
Защо започнали да го почитат?
Знаете ли, че в българските легенди и приказки също има юнак, помагащ на бедните си,
попаднали в беда братя? Опитай се да откриеш неговото име.

Екипна задача/ Цветан, Пресиян, Християн/:
Разкажете ни за ромското знаме? Направете постер! Използвайте материалите от сайта.

……………………………………………………………………………………………………………
Тема: „Василица“, Йосиф Нунев /стр.123, учебник по четене/, 14 януари 2016г.
Обща задача: Прочети приказката на Йосиф Нунев „Василица“ и отговори устно на въпросите:












Кога се е случило това?
Какво означава думата „катунари“?
Защо ромите са предприели толкова рисковано пътуване?
Открий и прочети думите, които рисуват природната картина?
Какво осъзнали по-старите катунари?
Намери и прочети подходящия текст към илюстрацията?
Кое в приказката е реално /възможно да се случи в действителност/?
Кое е нереално, фантастично?
Какъв е денят 14 януари за ромите?
Защо започнали да го почитат?
Знаете ли, че в българските легенди и приказки също има юнак, помагащ на бедните си,
попаднали в беда братя? Опитай се да откриеш неговото име.

Индивидуална задача/ Ралица /:
Кой е химна на ромите? Изпей го акапелно /без съпровод/.
………………………………………………………………………………………………………

Тема: „Василица“, Йосиф Нунев /стр.123, учебник по четене/, 14 януари 2016г.
Обща задача: Прочети приказката на Йосиф Нунев „Василица“ и отговори устно на въпросите:












Кога се е случило това?
Какво означава думата „катунари“?
Защо ромите са предприели толкова рисковано пътуване?
Открий и прочети думите, които рисуват природната картина?
Какво осъзнали по-старите катунари?
Намери и прочети подходящия текст към илюстрацията?
Кое в приказката е реално /възможно да се случи в действителност/?
Кое е нереално, фантастично?
Какъв е денят 14 януари за ромите?
Защо започнали да го почитат?
Знаете ли, че в българските легенди и приказки също има юнак, помагащ на бедните си,
попаднали в беда братя? Опитай се да откриеш неговото име.

Индивидуална задача/ Рая/:
Как си представяш живота на ромите? Нарисувай го! Обясни какво означават отделните образи на
рисунката ти .
Напр.: Катунът от каруци - вечно скитащите роми
Колелото – съдбата на ромите, довела ги от Индия
Ковачът, кошничарката и мечкарят – как си изкарват хляба ромите
Танцуващите роми – умението им да се веселят
……………………………………………………………………………………………………………………………
Тема: „Василица“, Йосиф Нунев /стр.123, учебник по четене/, 14 януари 2016г.
Обща задача: Прочети приказката на Йосиф Нунев „Василица“ и отговори устно на въпросите:












Кога се е случило това?
Какво означава думата „катунари“?
Защо ромите са предприели толкова рисковано пътуване?
Открий и прочети думите, които рисуват природната картина?
Какво осъзнали по-старите катунари?
Намери и прочети подходящия текст към илюстрацията?
Кое в приказката е реално /възможно да се случи в действителност/?
Кое е нереално, фантастично?
Какъв е денят 14 януари за ромите?
Защо започнали да го почитат?
Знаете ли, че в българските легенди и приказки също има юнак, помагащ на бедните си,
попаднали в беда братя? Опитай се да откриеш неговото име.

Индивидуална задача/ Стоил/:
Разкажи ни приказката „Предание за овчаря“ от Йосиф Нунев. Направи постер, който да съдържа
приказката, рисунки и снимков материал за празника „Василица“.

Тема: „Василица“, Йосиф Нунев /стр.123, учебник по четене/, 14 януари 2016г.
Обща задача: Прочети приказката на Йосиф Нунев „Василица“ и отговори устно на въпросите:












Кога се е случило това?
Какво означава думата „катунари“?
Защо ромите са предприели толкова рисковано пътуване?
Открий и прочети думите, които рисуват природната картина?
Какво осъзнали по-старите катунари?
Намери и прочети подходящия текст към илюстрацията?
Кое в приказката е реално /възможно да се случи в действителност/?
Кое е нереално, фантастично?
Какъв е денят 14 януари за ромите?
Защо започнали да го почитат?
Знаете ли, че в българските легенди и приказки също има юнак, помагащ на бедните си,
попаднали в беда братя? Опитай се да откриеш неговото име.

Индивидуална задача/ Мария/:
Разкажи ни приказката „Свети Василий застъпник“ от Йосиф Нунев. Направи постер, който да
съдържа приказката, рисунки и снимков материал за празника „Василица“.
………………………………………………………………………………………………………………..

Тема: „Василица“, Йосиф Нунев /стр.123, учебник по четене/, 14 януари 2016г.
Обща задача: Прочети приказката на Йосиф Нунев „Василица“ и отговори устно на въпросите:












Кога се е случило това?
Какво означава думата „катунари“?
Защо ромите са предприели толкова рисковано пътуване?
Открий и прочети думите, които рисуват природната картина?
Какво осъзнали по-старите катунари?
Намери и прочети подходящия текст към илюстрацията?
Кое в приказката е реално /възможно да се случи в действителност/?
Кое е нереално, фантастично?
Какъв е денят 14 януари за ромите?
Защо започнали да го почитат?
Знаете ли, че в българските легенди и приказки също има юнак, помагащ на бедните си,
попаднали в беда братя? Опитай се да откриеш неговото име.

Индивидуална задача/ Ради/:
Разкажи ни откъс от приказката „Градината на народите“ от Йосиф Нунев. „-Щом е така, защо си
решил да изтребиш ромите в царството ни? Та нали и народът е като цветята в градината – в
пъстротата е неговата хубост. Сепнал се царят и се отказал да изтребва ромите, а царицата те
нарекли своя закрилница.“
Нарисувай на ¼ картон плаката „8 април – Ден на ромите“ от сайта.

Тема: „Василица“, Йосиф Нунев /стр.123, учебник по четене/, 14 януари 2016г.
Обща задача: Прочети приказката на Йосиф Нунев „Василица“ и отговори устно на въпросите:












Кога се е случило това?
Какво означава думата „катунари“?
Защо ромите са предприели толкова рисковано пътуване?
Открий и прочети думите, които рисуват природната картина?
Какво осъзнали по-старите катунари?
Намери и прочети подходящия текст към илюстрацията?
Кое в приказката е реално /възможно да се случи в действителност/?
Кое е нереално, фантастично?
Какъв е денят 14 януари за ромите?
Защо започнали да го почитат?
Знаете ли, че в българските легенди и приказки също има юнак, помагащ на бедните си,
попаднали в беда братя? Опитай се да откриеш неговото име.

Екипна задача/ Умур и Ники Недков/:
Запознайте ни с писателя Йосиф Нунев. Направете презентация. Използвайте материали от сайта.
……………………………………………………………………………………………………………..

Тема: „Василица“, Йосиф Нунев /стр.123, учебник по четене/, 14 януари 2016г.
Обща задача: /Никол/ Прочети приказката на Йосиф Нунев „Василица“ и отговори устно на
въпросите:












Кога се е случило това?
Какво означава думата „катунари“?
Защо ромите са предприели толкова рисковано пътуване?
Открий и прочети думите, които рисуват природната картина?
Какво осъзнали по-старите катунари?
Намери и прочети подходящия текст към илюстрацията?
Кое в приказката е реално /възможно да се случи в действителност/?
Кое е нереално, фантастично?
Какъв е денят 14 януари за ромите?
Защо започнали да го почитат?
Знаете ли, че в българските легенди и приказки също има юнак, помагащ на бедните си,
попаднали в беда братя? Опитай се да откриеш неговото име.

………………………………………………………………………………………………………………..

Тема: „Василица“, Йосиф Нунев /стр.123, учебник по четене/, 14 януари 2016г.
Обща задача: Чети гладко приказката на Йосиф Нунев „Василица“ и отговори устно на въпросите:












Кога се е случило това?
Какво означава думата „катунари“?
Защо ромите са предприели толкова рисковано пътуване?
Открий и прочети думите, които рисуват природната картина?
Какво осъзнали по-старите катунари?
Намери и прочети подходящия текст към илюстрацията?
Кое в приказката е реално /възможно да се случи в действителност/?
Кое е нереално, фантастично?
Какъв е денят 14 януари за ромите?
Защо започнали да го почитат?
Знаете ли, че в българските легенди и приказки също има юнак, помагащ на бедните си,
попаднали в беда братя? Опитай се да откриеш неговото име.

Индивидуална задача/ Ники Ат./:
Нарисувай попадналия в беда катун.
………………………………………………………………………………………………………..
Тема: „Василица“, Йосиф Нунев /стр.123, учебник по четене/, 14 януари 2016г.
Обща задача: Чети гладко приказката на Йосиф Нунев „Василица“ и отговори устно на въпросите:












Кога се е случило това?
Какво означава думата „катунари“?
Защо ромите са предприели толкова рисковано пътуване?
Открий и прочети думите, които рисуват природната картина?
Какво осъзнали по-старите катунари?
Намери и прочети подходящия текст към илюстрацията?
Кое в приказката е реално /възможно да се случи в действителност/?
Кое е нереално, фантастично?
Какъв е денят 14 януари за ромите?
Защо започнали да го почитат?
Знаете ли, че в българските легенди и приказки също има юнак, помагащ на бедните си,
попаднали в беда братя? Опитай се да откриеш неговото име.

Индивидуална задача/ Николай/:
Нарисувай Банго Васил.

Тема: „Василица“, Йосиф Нунев /стр.123, учебник по четене/, 14 януари 2016г.
Обща задача: Чети гладко приказката на Йосиф Нунев „Василица“ и отговори устно на въпросите:












Кога се е случило това?
Какво означава думата „катунари“?
Защо ромите са предприели толкова рисковано пътуване?
Открий и прочети думите, които рисуват природната картина?
Какво осъзнали по-старите катунари?
Намери и прочети подходящия текст към илюстрацията?
Кое в приказката е реално /възможно да се случи в действителност/?
Кое е нереално, фантастично?
Какъв е денят 14 януари за ромите?
Защо започнали да го почитат?
Знаете ли, че в българските легенди и приказки също има юнак, помагащ на бедните си,
попаднали в беда братя? Опитай се да откриеш неговото име.

Екипна задача/ Стела, Ради, Рая./:
Прочетете приказката „Как магарето изяло ромската азбука“. Разделете приказката на епизоди и
илюстрирайте всеки от тях.
………………………………………………………………………………………………………………….
Тема: „Василица“, Йосиф Нунев /стр.123, учебник по четене/, 14 януари 2016г.
Обща задача: Чети гладко приказката на Йосиф Нунев „Василица“ и отговори устно на въпросите:












Кога се е случило това?
Какво означава думата „катунари“?
Защо ромите са предприели толкова рисковано пътуване?
Открий и прочети думите, които рисуват природната картина?
Какво осъзнали по-старите катунари?
Намери и прочети подходящия текст към илюстрацията?
Кое в приказката е реално /възможно да се случи в действителност/?
Кое е нереално, фантастично?
Какъв е денят 14 януари за ромите?
Защо започнали да го почитат?
Знаете ли, че в българските легенди и приказки също има юнак, помагащ на бедните си,
попаднали в беда братя? Опитай се да откриеш неговото име.

Екипна задача/ Таня, Ралица, Пресиян, Стоил и Цветан./:
Драматизирайте приказката „За 2 гроша“.

Тема: „Василица“, Йосиф Нунев /стр.123, учебник по четене/, 14 януари 2016г.
Обща задача: Чети гладко приказката на Йосиф Нунев „Василица“ и отговори устно на въпросите:












Кога се е случило това?
Какво означава думата „катунари“?
Защо ромите са предприели толкова рисковано пътуване?
Открий и прочети думите, които рисуват природната картина?
Какво осъзнали по-старите катунари?
Намери и прочети подходящия текст към илюстрацията?
Кое в приказката е реално /възможно да се случи в действителност/?
Кое е нереално, фантастично?
Какъв е денят 14 януари за ромите?
Защо започнали да го почитат?
Знаете ли, че в българските легенди и приказки също има юнак, помагащ на бедните си,
попаднали в беда братя? Опитай се да откриеш неговото име.

Екипна задача/ Памела, Диляна, Ренета/.
Запознайте ни с традициите в посрещането на Ромската Нова година! Използвай материалите от
сайта и направете презентация. Представете я колективно.

