
Как да организираме деня  
по време на дистанционното обучение  

 
Препоръки към учениците (и техните родители и учители) 

на Салман Кан,  
основател на Кан Академия (Khan Academy),  

адаптирани за България от “Образование без раници” 
 
Кан Академия и всички нейни партньорски организации работят за безплатно          
образование на световно ниво за всеки, навсякъде. В настоящото извънредно          
положение и затворени училища в много държави, ние се стремим да помагаме на             
учители, родители и ученици по всякакъв начин. 
 
Препоръчаните по-долу графици приемете като примерни. Ако желаете, ги копирайте          
и адаптирайте според нуждите на вашето дете, клас или училище.  
 
По отношение на предложеното съдържание от Кан Академия - всичко е напълно            
безплатно, няма никакви реклами и е възможно само благодарение на подкрепата от            
хора като вас! (Подбрали сме и други подходящи безплатни български източници.) 
 
Учители и родители, можете да използвате инструментите на Кан Академия за           
възлагане на самостоятелна работа на децата и за наблюдаване напредъка им в            
детайл. Допълва се идеално с “онлайн часове” чрез видео-конференции в Google           
Hangout, Zoom или Skype, или аудио-конференции с Viber. Правете “онлайн часове” с            
учениците, за да отговорите на техни въпроси или да дискутирате дадена тема. А за              
останалото време спокойно им задавайте индивидуална работа и наблюдавайте         
напредъка на всеки в Кан Академия. Доброволци родители или по-възрастни ученици           
също могат да поемат някои от конферентните сесии. Ще видите - дистанционното            
обучение ще ни припомни много хубави нови аспекти на образованието! 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://obr.education/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%b0/
https://obr.education/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%b0/


Детска градина, 1. клас и 2. клас 
Час Дейност 

8:00 - 9:00 Закуска. Приготви се за страхотен ден!  
И да - смени пижамата :) 

9:00 - 9:30 Khan Academy Kids (на английски език, в най-добрия случай да се ползва заедно 
с родител или по-голям брат/сестра, които да насърчават детето за усилията). 
Khan Academy Kids започва с основните знания за буквите, цифрите, 
общуването и стига до  математика, четене, писане и общуване, подходящи за 
малки деца и деца в началното училище.  
 
За ученици, напреднали с уменията за писане, смятане, четене и добри 
двигателни умения (фина моторика):  
Курсовете в Кан Академия по математика Предучилищна подготовка, 1. клас и 
2. клас са много подходящи. Отново най-добре е да има родител или по-голям 
брат/сестра, които да наблюдават и насърчават детето.  
 
За учители, една много успешна практика е да зададат (през виртуален клас в 
платформата) на всичките си ученици да преминат последователно курсовете 
от Предучилищна подготовка, 1. клас и 2. клас. Това дава сигурност, че 
по-големите ученици напредват, без да имат пропуснати знания, и помага за 
изграждането на мотивация и увереност.  
 
Предизвикателствата и тестовете след уроците и упражненията във всеки курс 
могат да се използват за бързо преминаване през материала. Ученици с 
минимални пропуски би следвало да се справят с преминаването през 
материала от миналата година за 1-3 часа.  

9:30 - 10:00 Игра. Най-добре на открито, ако времето и обстоятелствата позволяват. 

10:00 - 10:30 Време за четене. Четене на глас - на родител или брат/сестра. Ако ученикът се 
справя - може да чете самостоятелно. 
Предложения за книги (по възрастов признак): 

● Списъци с препоръчителни литература за четене; 
● Детски книги - със секции по възрасти, ревюта на книги, отзиви на 

читатели и статии 

11:00 - 11:30 Почивка. Най-добре засилена физическа активност и игра на открито. 

11:30 - 12:00 Упражнение по писане: 
● Напиши и/или илюстрирай кратка история за забавно приключение на 

някого, който е останал вкъщи заради болест/ карантина.  
● Нарисувай как според теб изглежда един вирус. Разкажи за различните 

му части и какво мислиш, че правят те.  

https://learn.khanacademy.org/khan-academy-kids/
https://bg.khanacademy.org/math/preduchilishtna
https://bg.khanacademy.org/math/1-klas
https://bg.khanacademy.org/math/2-klas
https://drive.google.com/file/d/1CrNfXh406Zl2O4yzHdCAsJOgifvYji3D/view
https://detskiknigi.com/


12:00 - 13:00 Обяд. Пусни си любима песен или радиопредаване!  
 
Можеш да послушаш РадиоФемили, да си избереш приказка, стихче или песен 
от Дечица 
На английски език можеш да послушаш образователен подкаст от  Wow in the 
World! (наука), Stories Podcast или Circle Round (истории), или Noodle Loaf 
(музика). Виж и този списък с подбрани подкасти на “Под моста”. 

13:00 -19:00 Почивка, разходка, хоби или занимания по интереси, време със семейството.  

19:00 - 21:00 Вечеря, вечерен тоалет и по леглата! 

3. клас - 5. клас 
Час Дейност 

8:00 - 9:00 Закуска. Приготви се за страхотен ден!  
И да - смени пижамата :) 

9:00 - 9:40 За повечето хора мисленето е най-бързо сутрин, след добро наспиване. Затова 
започни деня с малко математика!  
 
И тук на помощ ти идва Кан Академия - в зависимост от твоята увереност и кой 
клас си, упражнявай се с някой от тези курсове:  

● 2. клас 
● 3. клас 
● 4. клас 
● 5. клас 

 
Можеш да опиташ нещо, което много учители и ученици правят с голям успех - 
независимо от възрастта ти, започни с курса по Предучилищна подготовка, след 
това продължи с 1. клас, 2. клас и нагоре.  
Предизвикателствата и тестовете след уроците, както и упражненията във всеки 
курс могат да се използват за бързо преминаване през материала. Ако нямаш 
пропуски, би следвало да се справиш с преминаването през материала от 
миналата година за 1-3 часа. Ако имаш пропуски, ще ти отнеме по-дълго време, 
но това е добре за теб! Това е шанс да запълниш тези пропуски, преди да са се 
натрупали и да те забавят в бъдеще. 
 
Като достигнеш нивото/ курса спрямо класа ти в училище - опитай да си 
поставиш цел да усвояваш поне 3 “умения” на седмица. (В Кан Академия 
говорим за най-важното, “уменията” - какво можеш след всеки видео урок и 
упражнение). 
 

http://www.radiofamily.bg/
https://www.dechica.com/
https://podmosta.bg/nay-interesnite-obrazovatelni-podkasti-za-uchenitsi-kakvo-da-slushash-za-da-si-super-umen/
https://bg.khanacademy.org/math/2-klas
https://bg.khanacademy.org/math/3-klas
https://bg.khanacademy.org/math/4-klas
https://bg.khanacademy.org/math/5-klas
https://bg.khanacademy.org/math/preduchilishtna
https://bg.khanacademy.org/math/1-klas
https://bg.khanacademy.org/math/2-klas


Ще се увериш, че ако се занимаваш с математика поне 30 минути на ден, 
гледайки видео уроци и решавайки задачи и тестове, ще се чувстваш прекрасно 
и уверено, с нови знания и умения и готов(а) да покориш света! :) 
 
 

9:40 - 10:00 Игра. Най-добре навън. 

10:00 - 10:30  Време да упражниш четене с разбиране. Това умение ти трябва по всички 
предмети и по принцип в живота. Да разбираш точния смисъл на всеки текст и 
дума, дори когато ти изглеждат сложни, не винаги е лесно, нали? Можеш да се 
упражняваш с всякакъв текст от урок по всеки предмет, само трябва да си 
достатъчно мотивиран и концентриран. Можеш да избереш и други източници - 
например списание или блог за наука, или статиите в Кан Академия по 
различните предмети (освен видео уроци и упражнения, в Кан Академия има 
много статии, според темата). 
 
А ако учиш английски език - Кан Академия наскоро пусна първа версия на 
упражнения за четене с разбиране по английски език! Може все още да са 
трудни за теб, но може и да се справиш - пробвай! Подредени са по класовете в 
САЩ, но ти ги приеми като нива:  

● 2-ри клас САЩ/ 2-ро ниво 
● 3-ти клас САЩ/ 3-то ниво 
● 4-ти клас САЩ/ 4-то ниво 
● 5-ти клас САЩ/ 5-то ниво 
● и т.н. 

 
И тук важи съветът от по-горе - независимо от възрастта ти, започни с по-лесни 
текстове/ по-ранно ниво и продължи нагоре. Ако си добър и разбираш всичко, 
ще се справиш бързо. Ако нещо обаче те затруднява, то значи имаш пропуски и 
е добре да се върнеш още по-назад или да си дадеш допълнително време. Така 
ще запълниш всички “дупки”. И в бъдеще, с нов материал, няма да имаш 
спирачка! :) 

10:30 - 11:00 Време за четене. Настани се удобно с любима книга или списание. Ето го и 
списъка с подходящата литература за всеки клас, която можеш да си набавиш. 
Можеш да погледнеш и в Детски книги - със секции по възрасти, ревюта на 
книги, отзиви на читатели и статии. 

11:00 - 11:20 Почивка/ разходка/ игра.  

11:20 - 11:40 Направи кратко упражнение или тест по български език. Ако имаш чуденка или 
въпрос за нещо - провери в Как се пише. 
 
Ако знаеш английски език - пробвай да решаваш тестовете в Khan Academy 
Grammar. 

https://www.khanacademy.org/ela/cc-2nd-reading-vocab
https://www.khanacademy.org/ela/cc-3rd-reading-vocab
https://www.khanacademy.org/ela/cc-4th-reading-vocab
https://www.khanacademy.org/ela/cc-5th-reading-vocab
https://drive.google.com/file/d/1CrNfXh406Zl2O4yzHdCAsJOgifvYji3D/view
https://detskiknigi.com/
https://kaksepishe.com/
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar


 
Ако си любознателен и искаш да започнеш да учиш друг език - провери 
Duolingo. 

11:40 - 12:00 Водене на дневник/ писане. Неща, за които да пишеш/ подсказки: 
● Напиши смешна или вълнуваща история за това какво се случва, когато 

училището е затворено. 
● Пиши за това, което те вълнува или тревожи. 
● Напиши “писмо до себе си” за след 10 години (и не забравяй един ден да 

го потърси и прочетеш!). Какво би искал да кажеш на бъдещото си “аз”?  
● Как смяташ, че ще се промени света след появата на новия корона 

вирус? 

12:00 - 13:00 Обяд. Пусни си любима песен, радиопредаване или подкаст.  
 
Можеш да избереш и да пуснеш за слушане някой от видео уроците в Кан 
Академия (но сега просто слушаш, не гледаш екрана), Радио Фемили или друг 
любим източник на български, английски или друг език. На английски можеш да 
изпробваш образователни подкасти като Brains On! (наука), Forever Ago 
(история) или Story Pirates (смешни истории, написани от деца). Виж и този 
списък с подбрани подкасти на “Под моста”. 

13:00 - 14:00 Обогатяване - научи нещо ново, например: Програмиране 
 
Програмирането е много по-забавно и творческо занимание, отколкото вероятно 
си го представят хората. Започни, като се научиш да правиш смешни рисунки и 
анимации, и продължавай, докато се научиш да създаваш забавни игри.  

14:00 - 20:00  Почивка, разходка, хоби или занимания по интереси, време със семейството. 
Вечеря. 

20:00 - 21:00 Вечерен тоалет и по леглата! 

6. клас - 9. клас 
Час Дейност 

8:00  - 9:00 Събуди се, не забравяй да си оправиш леглото, закуси и се приготви за 
страхотен ден! И да - смени си пижамата :)  

https://www.duolingo.com/
http://www.radiofamily.bg/
https://podmosta.bg/nay-interesnite-obrazovatelni-podkasti-za-uchenitsi-kakvo-da-slushash-za-da-si-super-umen/
https://bg.khanacademy.org/computing/computer-programming


9:00 - 9:40 Започни със сериозна мозъчна тренировка по математика. Помни, че мозъкът 
ти е като мускул - колкото повече го тренираш, толкова по-силен става!  
 
Учи математика с Кан Академия, тя е ненадмината. В зависимост от твоята 
увереност и кой клас си, упражнявай се с някой от тези курсове:  

● 6. клас  
● 7. клас 
● 8. клас 
● 9. клас 

 
Можеш да опиташ нещо, което много учители и ученици правят с голям успех - 
независимо от възрастта ти, започни с курса по Предучилищна подготовка, след 
това продължи с 1. клас, 2. клас и нагоре.  
 
Предизвикателствата и тестовете (след уроците и упражненията) във всеки курс 
могат да се използват за бързо преминаване през материала. Ако нямаш 
пропуски, би следвало да се справиш с преминаването през материала от всяка 
изминала година за 1-3 часа. Ако имаш пропуски, ще ти отнеме по-дълго време, 
но това е добре за теб! Това е шанс да запълниш тези пропуски, преди да са се 
натрупали и да те забавят в бъдеще. Така “можеш да научиш всичко” (дори 
висша математика!), защото няма да остане нито една “дупка” в знанията ти, в 
която да се препънеш! 

9:40 - 10:00 Отиди на разходка или потичай. Ако времето е лошо - танцувай вкъщи (провери 
този страхотен Youtube канал JustDance). А защо не 15 минути йога?  

10:00 - 11:00 Време за четене. Настани се удобно с любима книга или списание. Ето го и 
списъка с подходящата литература за всеки клас, от която можеш да си 
избереш интересно заглавие и автор. 
  
Любимите научнофантастични книги на Салман Кан (основателя на Кан 
Академия), които е чел на твоята възраст, са: 

● “Фондация”, Айзък Азимов 
● “Играта на Ендър”, Орсън Скот Кард  
● “Пътеводител на галактическия стопаджия”, Дъглас Адамс  

11:00 - 11:20 Почивка. Разходи се или потичай навън при възможност.  

https://bg.khanacademy.org/math/6-klas
https://bg.khanacademy.org/math/7-klas
https://bg.khanacademy.org/math/8-klas
https://bg.khanacademy.org/math/9-klas
https://bg.khanacademy.org/math/preduchilishtna
https://bg.khanacademy.org/math/1-klas
https://bg.khanacademy.org/math/2-klas
https://www.youtube.com/user/justdancegame/featured
https://www.youtube.com/watch?v=r7xsYgTeM2Q
https://drive.google.com/file/d/1CrNfXh406Zl2O4yzHdCAsJOgifvYji3D/view


11:20 - 12:00 Упражнявай се по български език - избери сам с какви материали. 
 
Можеш да се упражниш и по английски - с курса в Кан по английска граматика. 
А може и с наскоро пуснатата първа версия на упражнения за четене с 
разбиране по английски език в Кан Академия. Упражненията са подредени по 
класовете в САЩ, но ти ги приеми като нива:  

● 2-ри клас САЩ/ 2-ро ниво 
● 3-ти клас САЩ/ 3-то ниво 
● 4-ти клас САЩ/ 4-то ниво 
● 5-ти клас САЩ/ 5-то ниво 
● 6-ти клас САЩ/ 6-то ниво 
● 7-ми клас САЩ/ 7-мо ниво 
● 8-ми клас САЩ/ 8-мо ниво 

 
Отдели време и за водене на дневник/ писане. Неща, за които да пишеш/ 
подсказки: 

● Какво би направил? Проучи как се разпространява вирусът и какви мерки 
предприемат различните световни лидери за забавянето му. А сега си 
представи, че си обществен избраник (кмет, общински съветник, 
политик). Напиши собствен план за забавяне и спиране на 
разпространението на вируса в твоя град.  

● Пиши за това, което те вълнува или тревожи. 
● Напиши “писмо до себе си” за след 10 години (и не забравяй един ден да 

го потърси и прочетеш!). Какво би искал да кажеш на бъдещото си “аз”?  
● Как смяташ, че ще се промени света след появата на новия корона 

вирус? 
● Какъв би бил ти? Хора с много различни професии се включват и играят 

съществена роля в овладяването на тази епидемия. Направи списък с 
професии (и конкретни работни позиции), които могат да допринесат за 
решение на проблема. Напиши коя от тези работи би избрал и защо.  

12:00 - 13:00 Обяд  -  Пусни си любим музикален канал или радиопредаване. Можеш да 
слушаш и подкастите на Българска наука. Можеш да избереш и да пуснеш за 
слушане някой от видео уроците в Кан Академия (но сега просто слушаш, не 
гледаш екрана). Виж и този списък с подбрани подкасти на “Под моста”. 

13:00 - 14:00 Науки с Кан Академия. Може да използваш курсовете по Биология и Здраве и 
медицина, за да направиш проучване какво представляват вирусите и как се 
разпространяват. Можеш да следиш новините за това как различните страни се 
справят с пандемията. 
 
Други подходящи курсове в Кан Академия:  

● Световна история  
● Критично мислене (Философия) 
● Физика 7. клас 
● Физика 8. клас 

https://en.khanacademy.org/humanities/grammar
https://www.khanacademy.org/ela/cc-2nd-reading-vocab
https://www.khanacademy.org/ela/cc-3rd-reading-vocab
https://www.khanacademy.org/ela/cc-4th-reading-vocab
https://www.khanacademy.org/ela/cc-5th-reading-vocab
https://www.khanacademy.org/ela/cc-6th-reading-vocab
https://www.khanacademy.org/ela/cc-7th-reading-vocab
https://www.khanacademy.org/ela/cc-8th-reading-vocab
https://nauka.bg/category/nauka/audio/
https://podmosta.bg/nay-interesnite-obrazovatelni-podkasti-za-uchenitsi-kakvo-da-slushash-za-da-si-super-umen/
https://bg.khanacademy.org/science/biology
https://bg.khanacademy.org/science/health-and-medicine
https://bg.khanacademy.org/science/health-and-medicine
https://bg.khanacademy.org/humanities/world-history
https://bg.khanacademy.org/partner-content/wi-phi/wiphi-critical-thinking
https://bg.khanacademy.org/science/fizika-7-klas
https://bg.khanacademy.org/science/8-klas-fizika


● Физика 9. клас 
● Химия 

И тук важи съветът от по-горе - независимо от възрастта ти, започни с теми от 
по-ранно ниво и продължи нагоре. Ако си добър и разбираш всичко, ще се 
справиш бързо. Ако нещо обаче те затруднява, то значи имаш пропуски и е 
добре да се върнеш още по-назад или да си дадеш допълнително време. Така 
ще запълниш всички “дупки”. И в бъдеще, с нов материал, няма да имаш 
спирачка! :) 

14:00 - 14:30 Разходка/ Почивка 

14:30 - 15:30 Обогатяване - научи нещо ново, например: Програмиране 
Компютърното програмиране е много по-забавно и творческо занимание, 
отколкото вероятно си го представят хората.  

15:30 - 21:00 Почивка, разходка, хоби или занимания по интереси, време със семейството. 
Вечеря. 

21:00 - 22:00 Вечерен тоалет и време за спане. 

10. клас - 12. клас 
Час Дейност 

8:00  - 9:00 Събуди се, не забравяй да си оправиш леглото, закуси и се приготви за 
страхотен ден! И да - смени си пижамата :)  

9:00 - 9:40 Учи математика с Кан Академия. В зависимост от твоята увереност и кой клас 
си, упражнявай се с някой от тези курсове:  

● 10. клас  
● Гимназиална геометрия 
● Гимназиална статистика 
● Тригонометрия 

9:40 - 10:00 Отиди на разходка/ потичай. Ако времето е лошо - танцувай вкъщи (провери 
този страхотен Youtube канал JustDance). А защо не 15 минути йога?  

10:00 - 10:40 Упражнявай се по български език - избери сам с какви материали. 
 
Упражнявай се и по английски - с Курс по английска граматика, или пък започни 
Подготовка за изпита SAT в Кан Академия. 
 
Ако изучаваш и друг език - може да разгледаш версиите на Кан Академия на 
съответните езици, където всички учебни видеа и материали са на съответния 
език. Например: 

https://bg.khanacademy.org/science/9-klas-fizika
https://bg.khanacademy.org/science/chemistry
https://bg.khanacademy.org/computing/computer-programming
https://bg.khanacademy.org/math/10-klas
https://bg.khanacademy.org/math/geometry
https://bg.khanacademy.org/math/probability
https://bg.khanacademy.org/math/trigonometry
https://www.youtube.com/user/justdancegame/featured
https://www.youtube.com/watch?v=r7xsYgTeM2Q
https://en.khanacademy.org/humanities/grammar
https://bg.khanacademy.org/sat


● Френски език - https://fr.khanacademy.org/ 
● Немски език - https://de.khanacademy.org/ 
● Руски език - https://ru.khanacademy.org/ 
● Испански език - https://es.khanacademy.org/ 
● Италиански език - https://it.khanacademy.org/ 

10:40 - 11:00 Почивка или разходка 

11:00 - 12:00 Науки с Кан Академия. Упражнявай се с някои от следните курсове: 
● Биология  
● Здраве и медицина 
● Органична химия 
● Физика 10. клас 
● Физика 11. клас 
● Физика 12. клас 
● Астрономия и космология 

12:00 - 13:00 Обяд. Пусни си любим музикален канал или радиопредаване. Можеш да 
слушаш и подкастите на Българска наука. Можеш да пуснеш за слушане и 
някой от видео уроците в Кан Академия (но сега просто слушаш, не гледаш 
екрана). Виж и този списък с подбрани подкасти на “Под моста”. 

13:00 - 14:00 Не забравяй хуманитарните науки с Кан Академия:  
● Световна история 
● Музика 
● Философия 

14:00 - 14:30 Разходка или почивка. Направи кратки физически упражнения или малко йога 
за релаксация. Може и на теб да ти хареса този Youtube канал JustDance или 15 
минути йога.  

14:30 - 15:30 Водене на дневник/ писане. Неща, за които да пишеш/ подсказки: 
● Според теб какви ще са непосредствените последствия от обявената 

пандемия и затварянето на училищата? 
● Ще бъде ли по-различно обществото след пандемията - как и защо? 
● По какво се различава корона вирусът от грипа? Защо това има 

значение? 
● Какво е социалното въздействие върху теб от затварянето на 

училищата? Кое е положителното и кое - отрицателното? 
● Мерките, които правителството предприема, адекватни ли са според 

теб? Ти какво би направил по различен начин, ако беше кмет, премиер, 
президент или ръководител на националния оперативен щаб? 

15:30 - 23:00 Почивка, разходка, хоби или занимания по интереси, време със семейството. 

23:00 Време за спане! 

 

https://fr.khanacademy.org/
https://de.khanacademy.org/
https://ru.khanacademy.org/
https://es.khanacademy.org/
https://it.khanacademy.org/
https://bg.khanacademy.org/science/biology
https://bg.khanacademy.org/science/health-and-medicine
https://bg.khanacademy.org/science/organic-chemistry
https://bg.khanacademy.org/science/fizika-10-klas
https://bg.khanacademy.org/science/fizika-11-klas
https://bg.khanacademy.org/science/fizika-12-klas
https://bg.khanacademy.org/science/cosmology-and-astronomy
https://nauka.bg/category/nauka/audio/
https://podmosta.bg/nay-interesnite-obrazovatelni-podkasti-za-uchenitsi-kakvo-da-slushash-za-da-si-super-umen/
https://bg.khanacademy.org/humanities/world-history
https://bg.khanacademy.org/humanities/music
https://bg.khanacademy.org/partner-content/wi-phi
https://www.youtube.com/user/justdancegame/featured
https://www.youtube.com/user/justdancegame/featured
https://www.youtube.com/watch?v=r7xsYgTeM2Q
https://www.youtube.com/watch?v=r7xsYgTeM2Q

