
Days of the week –
crossword activity in 
Seesaw

Watch    

Remember:

I, you, we, they: like         don’t like
he, she, it: likes         doesn’t like
Do they like …? Yes, they do.
Does she like ...? No, she doesn’t.

\ Study 

p.88-89

Write 1

Liveworksheets е-тетр.,

лист 1.

Learning apps Write 2

Liveworksheets е-тетр., 
лист 2.

Write – листи

9, 10, 11, 12

Listen and choose

Liveworksheets е-тетр.,
лист 3.

Write – листи 6, 7, 8 Study

p.90-91

Watch 

лист 4 и 5

Учете забавно. 
Използвайте
активно Seesaw за 
четене и проектни 
дейности и е -
тетрадката си, за 
да направите 
живите работни 

листи. Log in!

https://youtu.be/3W3AZ5Zw0n0
https://www.pearson.bg/home/LongmanEnglish3grade
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Likes_and_dislikes/Likes_and_dislikes_(listening)_ig406jz
https://www.liveworksheets.com/id/br43774pr
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Healthy_Harry_yj17585ic
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Likes_and_dislikes/Likes_and_dislikes_vn405gi
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Likes_and_dislikes/Likes_and_dislikes_(speaking)_fl407cp
https://youtu.be/L9AWrJnhsRI
https://www.pearson.bg/home/LongmanEnglish3grade
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Do_or_does/Present_simple_basic_questions_do-does_ch4317ld
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Negative_sentences/Present_simple_negatives_with_don't_and_doesn't_ad4318cv
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_simple_affirmatives_bv4374gf
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Do_or_does/Do_or_does$_hj17509hm
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_routines/Daily_routine_dr7074tk
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_routines/Daily_routine_py8698vv
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_routines/Daily_routines_%5E_telling_the_time_kp19356sr
https://learningapps.org/watch?v=puz0mcsjt20
https://love2learnen.weebly.com/log-in.html
https://app.seesaw.me/pages/shared_activity?share_token=-1AieFXJT1OJlJ-hkig9gw&prompt_id=prompt.da06fd72-2d48-4b14-9cc9-bc53c8342125&fbclid=IwAR1fFUMWaKMDYlyN45yz66Ik5LRX2RPu08DziKziybkLZTaAcYzrDqg3K0U
https://app.seesaw.me/pages/shared_activity?share_token=_30Ps2mnQ7Gk6bUH48ns6w&prompt_id=prompt.45d69753-322c-4850-92d3-419bfb7f578a


На онлайн училище - Задание 1
(16.03-22.03)

Мили ученици и родители, добре сте дошли във виртуалното ни онлайн училище!

Приготвила съм ви 12 дейности за преговор и упражнение на Сегашно просто време 
(Present Simple Tense), които учениците да направят в периода 16.03.2020г. – 22.03.2020г. За 
реализирането им ползваме дигитален дневник Школо за връзка и:

 електронния учебник за трети клас           , 

 дигитален дневник , (до който учениците имат достъп), 

 живите листи на електронната ни тетрадка Liveworksheets (учениците имат достъп ), 

 занимателни игрички с Learning apps,

 обучителни видеа от . 

Всички дейности съм поставила на интеракривен документ под формата на табличка, 
която да ви ориентира какви са дейностите и коя след коя следва. Към всяка дейност има 
прикрепен външен линк, който ви води към информация за съответната дейност. Поставете 
курсора на мишката и линкът дава ръчичка за клик. Как да ги достъпвате упражненията  и  
направите? Прочетете всичко написано, преди да пристъпите към работа.



Общо за дейностите – къде и как да ги 

достъпите и направите?

 До елетронния учебник имате достъп от ТУК. Знаете си името и паролата, няма да я 
пиша.

 Дейностите са ви в Seesaw акаунта в раздела „Activities”. Винаги първо прочетете 
какво се изисква да направите и след това го правете. Достъпът към дейносттат става 
като кликните на заления бутон “Add”/ “Add Response”и действате по заданието.

 В електронните си тетрадки достъпвате от ТУК с вашето име и парола. Всеки лист 
можете да направите до пет пъти и да подобрите резултатите си. В горния десен ъгъл 
на всеки лист има бутон за показване на верните отговори (Show answers), така че 
ползвайте го активно, когато искате следващия път на попълване да подобрите 
резултатите си. Ще ви помоля да ме питате за непознати думи в Seesaw, като 
направите пост с инструмента за бележки (Note), а аз ще отговарям в коментарите

 Видеата от You Tube ще пускам в Seesaw, където можете да ми отговаряте на 
поставени от мен въпроси. Така ще използваме видеото, за да се упражняваме и 
научаваме нови неща. Разчитам да сте активни.

 Игричките с Learning apps можете да достъпите от линка в интерактивния документ 
(дейност 12). За да ги направите не е нужно да се регистрирате. За да се 
самопроверят учениците кликат синия бутон отдолу на упражнението. Няма 
ограничения за броя на опитите.

https://www.pearson.bg/home/LongmanEnglish3grade
https://www.liveworksheets.com/workbooks/


За всяка дейност поотделно:
 1. Преговорете дните от седмицата като направите дейността в Seesaw Activities. Освен знания, се изискват и технически и 

творчески умения, за да попълните кръстословицата. Знам, че ще намерите верните решения.

 2. Изгледайте видеото и обърнете внимание за формите на глаголите в сегашно просто време ('S' накрая). Видеото ще бъде 
активно  и в Seesaw, така че там ще ви задавам въпроси, а вие ще ми отговаряте. 

 3. Прочетете урока Science от учебника (стр.88 и 89), запишете четенето си в Seesaw и направете активността в Seesaw "My 
healthy life". Четете внимателно как да направите тази дейност, описана е подробно в условието.

 4. Направете живия  работен лист към урока  в интерактивните тетрадки (стр.1). Той  е към урока “Science”

 5. Направете живия лист "Healthy Harry" в интерактивната тетрадка (стр.2). Имате да съставите и кратък текст, първо упражнение 
от листа ще ви насочи как.

 6. и 7. Направете страници 3, 4, 5 в електронна тетрадка. Лист 5 изисква микрофон. Ако не разползгате с микрофон, не го 
правете.

 8. Изгледайте видеото. Научете как се задават въпроси и дават кратки отговори с «Do и Does». Как се съставят отрицанията. 
Видеото ще бъде активно  и в Seesaw, така че там ще ви задавам въпроси, а вие ще ми отговаряте. 

 9. Направете писмено упражненията от преговорния урок  Review 5 от учебника  (стр.90-91). Пишете в тетрадките си за работа в 
клас. Снимайте тетрадката си в Seesaw. Направете уроците Science и Review 5 в работните си тетрадки. Снимайте и покажете в 
Seesaw.

 10. Направете «живите» листи от електронна тетрадка - стр. 6, 7, 8. Те се отнасят до граматичните особености на Сегашно 
просто време – положителни изречения, въпроси и кратки отговори, отрицания. Лесни са и са приятни.

 11. Направете живите листи от електронна тетрадка - стр. 9, 10, 11, 12. На лист 12 изписвайте само кръглия час с думи (напр.: 
eight o’clock), а останалите с цифри( напр. 8:30, 9:15 …)

 12. Играйте с Learning apps - самопроверявайте се със синия бутон. Имате неограничен брой опити.

 13. Смооценете се.( Yes/No). Това става със активността от Seesaw. Достъпете я и дублирайте Yes и No, за да попълните

 Няма да ви правя график на дейностите. Работете на ваша скорост. Но изпълнете дейностите до края на седмицата 22.03.2020г. 
Отнася се за всички!

 За тези от вас, които това вече са направили това задание през изминалата седмица ще направя нов интерактивен документ с 
нови дейности.! Следете за нова информация в Seesaw  и Shkolo.

 Успех!


