
ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ                     23.03. 

Име…………………………………………………………………………………………..……………. 

Прочети внимателно текста и отговори на въпросите след него. 

Къщичка под снега 

 

     Зимата дойде, сняг заваля. Вредом побеля. Остана заекът без подслон. Легна под един трън 

в полето. Зъзне, размишлява. 

    „Сега накъде? Навсякъде зверове, навсякъде врагове…..Разбира се – ще се мре!“ 

     Поплака си заекът, поплака, па заспа от умора под тръна. 

     През нощта снегът валя, валя. Затрупа гори, затрупа поля. Навред насипа и тръна засипа. 

Събуди се заекът. Що да види? В бяла къщица лежи. С бели стени, с бял таван, от никого 

некован. Няма маса, стол, ни печка. Няма дори вратичка. Но вътре топло и светло. В къщичката 

нито вее, нито духа. 

     Зарадва се Зайо. 

 

1. През кой сезон се случва разказаното в текста? 

а) есен  б) зима  в) пролет  г) лято 

 

2. Кой е героят в приказката? 

а) Мечо б) Зайо  в) Врабчо 

 

3. Защо героят е тъжен? 

а) останал без дом  б) няма приятели  в) гладен е 

 

4. Какво открива заекът сутринта? 

а) вкусна храна  б) нови приятели  в) нова къща  

 

5. От какво е новият дом на Зайо? 

а) от слама   б) от тухли   в) от сняг 

 

6. Каква е къщичката на Зайо? 

а) тъмна и студена  б) бяла и топла  в) малка и маразовита 

 

7. Запиши изречението, което показва доволен ли е Зайо от новия дом? 

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

 

Нарисувай Зайо в своята нова къщичка. 

 



Работен лист                23.03. 

Име............................................................................................ 

 

1зад. На кой ред думите са само същ. нарицателни имена? 

а) лисица, антена, кръгъл 

б) Мина, Виктор, Симеон 

в) игла, обувка, елен 

 

2 зад.В кое изречение има две правописни грешки? Поправи ги. 

а) Васил Левски е борец за свобода. 

б) В град сопот ли е роден Иван вазов? 

в) Мария живее във Варна. 

 

3зад. На кой ред са записани само прилагателни имена? 

а) светъл, слънце, красива 

б) топъл, тежък, тъжен 

в) тичам, рокля, рисуват 

 

4зад.Колко прилагателни имена има в изречението? 

   Зелената поляна се покри с бели маргаритки и малки нежни 

теменужки. 

а) две  б) три  в) четири 

 

5зад.Колко грешки има в правописа на прилагателните имена? Поправи 

ги. 

Момчето носеше тешка чанта. Тя му пречеше да върви бързо. 

От блиската сграда се чу гласът на училиштното звънче. 



А) две  б) една  в) три 

 

6зад.Колко са глаголите в единствено число? 

Питър забеляза някакъв остров и се развика.Всички се 

обърнаха.Хванаха здраво греблата и заплуваха бързо. 

а) две  б) три  в) четири 

 

7зад.Коя дума е глагол? 

а) работа б) работлив  в) работим 

 

8зад.С кой глагол трябва да се допълни изречението? 

Бабата................................пред къщата. 

а) замина  б) погледна  в) спря 

 

9зад. Поправи грешките. Те са 6. 

  Лили живее на втория еташ. Тя убича да гледа цветя.Те растът във големи 

сандъчета.В едно от тях цъфна лилаф зумбюл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Съществително име  24.03. 

Име............................................................................................................................................ 

 

1упр. Подчертайте съществителните имена в изреченията. 

Заваля сняг и затрупа дърветата и храстите в гората. 

Кума Лиса слезе в селото , за да си хване кокошчица или петел. 

Моят град Бургас се намира на брега на морето.      

 

2упр. В кое изречение няма съществителни имена? 

А) Птичето падна от гнездото. 

Б)  Децата се събраха на пързалката. 

В)  Навън вали силно.         

 

3 упр. В кое изречение същ. имена са от среден род? 

А) Дядо се подпира на бастун. 

Б)  Момичетата набраха красиви цветя. 

В) Бащата на Мира е лекар.         

 

4 упр. Колко същ. умалителни имена има в стиховете? 

 Греят в небесата   а) едно 

месец и звездици,   б)  две 

сънени цветята    в) четири 

сведоха главици.          

5 упр. На кой ред всички думи са същ.  имена? 

А) охлюв, река, гладен 

Б) таралеж, дълъг, езеро 

В) блуза, човек, врабче         

 

 

 

 



6 упр. На кой ред същ. имена са от трите рода? 

А) петле, сърце, звънче 

Б)  шейна, сърна, звезда 

В) елен, лодка, очи          

 

7упр. Кои същ. собствени имена са образувани от названия на цветя?  

А) Камен, Радка, Елена 

Б) Лили, Иглика, Роза 

В) Пирин, Искър, Дунав         

 

8упр. На кой ред същ. име е в мн. ч.?  

А) завой 

Б) ручеи 

В) славей           

 

9упр. Коя дума няма да  проверим с думата „здраве”? 

А) здравина 

Б) Здравко 

В) здрав          . 

 

10. В кое изречение има правописна грешка в същ. име? 

А) Купих си шоколад и дъвка. 

Б) Баба свари мармалад. 

В) Петя е братовчетка на Яна.        

 

 

 

 

 

 

 



 

Четене с разбиране  25.04. 

СТРАХЛИВИЯТ ПРИЯТЕЛ 

Народна приказка 

 

              Една сутрин Хитър Петър отишъл с един приятел в гората на лов.  

Както вървели и приказвали, ненадейно пред тях излязла мечка. Петровият другар 

много се изплашил. Хвърлил пушката и едва успял да се качи на най- близкото дърво.  

Хитър Петър хукнал да бяга, но се препънал и паднал на земята.  

Мечката отишла при Петър. Подушила го, позавъртяла се и си отишла. 

              Ловците дошли на себе си. Приятелят се смъкнал от дървото, а Петър станал от земята. 

 

1. Кога Хитър Петър и приятелят му отишли на лов?     

А. една вечер        

Б. през нощта        

В. една сутрин           

Г. на обед 

 

2. Какво правели двамата ловци, преди да ги срещне мечката? 

А. криели се 

Б. разговаряли 

В. хранели се  

Г. пеели 

 

3. Коя дума НЕ показва начина по който мечката се е появила пред  Хитър Петър и приятеля 

му? 

А. внезапно 

Б. изненадващо 

В. неочаквано  

Г. очаквано 

 



4. Как приятелят на Петър се спасил от мечката? 

А. Скрил се зад едно дърво. 

Б. Качил се на едно дърво.  

В. Избягал много, много далече.  

Г. Застрелял я. 

 

5. Какво направила мечката, когато се доближила до Петър? 

А. Позавъртяла се, подушила го. 

Б. Позавъртяла се и легнала да спи. 

В. Подушила го и го ухапала.  

Г. Започнала да реве много силно. 

 

6. Свържи двете части на всяко от изреченията, след това ги подреди едно след друго както е 

в текста. Постави необходимите препинателни знаци.  

на себе си 

Приятелят се смъкнал от дървото 

       Ловците дошли  

      а Петър станал от земята 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

7.Препиши изреченията от които разбираш, че приятелят на Хитър Петър му се подиграва: 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

8.Какъв извод си направил Хитър Петър за следващия път, когато отива на лов? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 



  

  Работен лист по български език      26.03. 

 

Име_____________________________________________ 

 

1. Избери вярната гласна.   

              а / ъ                                       о / у                                           е / и 

п...тешествие                            к....жух                                  л.....карство  

д....ждовен                                ст....ден                                  з.....лено 

гр....дина                                   щ....рец                                  ш....вица 

2. Направи проверка и запиши вярната съгласна. 

пло....  (д /т )  ____________________гле....ка  (д /т ) 

ръка.... (в /ф ) ____________________шка....че(в /ф ) 

вла....   (г/к ) ____________________вери....ка(ж /ш) 

хля....   (б /п )  ___________________блу....ка (з /с ) 

 

3. Попълни с буквосъчетание  йо / ьо. 

трен…...ор    /  ма…..р    /   Пет…...   /  За…...   Ба……   /  ...….рдан   /   Ван……    /     

.……ана 

 

4. Напиши думи близки по значение на дадените. 

тичам__________________________              

учтив_______________________________ 

трудолюбив_____________________             

измама______________________________ 

 



5. Зачертай излишната дума: 

съществителни :    градина,   София,   приказка,    дъжд,   радост,   

приказен,   жабче 

прилагателни:        слънчев,    красив,    силна,    говоря,    зелен,    кръгли,    

нежна 

глаголи:                   играя,     нося,     смеем се,     скачаме,     смях,     

търкулна се 

6. Към думите от гатанката отбележи от кой клас са, запиши род (ако 

имат) и число.  Постави пропуснатите знаци в края на изреченията.  

  

Търкул, търкул, Белушко,                               Белушко     – същ.нар.име 

Какво носиш, бе душко                                   

Нося яка премяна,                                           премяна --______ 

От бял мрамор изляна                                      бял  -___________                  

Нося в сърце от злато                             будилниче -___________________      

будилниче  крилато             Що е то              крилато -_________________   

 

7. Състави по едно изречение с думите във всеки ред:  

цветя, първите, цъфнаха, пролетни 

_________________________________________________________________ 

отлитат, прелетните, наесен, птици, къде 

_________________________________________________________________ 

8. Поправи грешките в поканата. Препиши я вярно и  красиво.                                                               

Каниме ви да отидеме           ________________________________________ 

заедно на луна парк  Там д-             _______________________________ 

ецата могът да ходат кад-          ________________________________ 

ето искът ида правът сичко.      –––––––––––––––––––––––––––––––––               



                                                  


