
                                        РАБОТЕН ЛИСТ                                   30.03. 

 

1 упр. Открий думите  в таблицата, препиши ги и запиши наученото за 

тях /вид, род и число/: 

  В   Е  Л  И  К  Ц  Л  О 

  Щ  А  С  Т  И  Е  Я  С 

  Г  Н  Е  В   Е  Н  В  О 

  О  Б  Л  И  Ч  А  М  Р 

  В  И  Н  О  В  Е  Н  Ъ 

  С  В  О  Б  О  Д  Е  Н 

 

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

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

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

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

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

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

2 упр. Подчертай заглавията на приказките, които съдържат 

прилагателни имена:  

„Дар от сърце“                                         „Есенна приказка“ 

„Златната тиква“                                 „Патиланско царство“ 

„Добрите стопани“                               „Принцесата върху граховото зърно“  

3упр. Запиши  формите за  Ж.Р., СР.Р. и МН.Ч. на дадените прилагателни 

имена : 

зелен -…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

хубав - ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

страхлив - ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

студен -…………………………………………………………………………………………………………………………………….   



                                  ЧАСТИ НА РЕЧТА                                   31.03. 

1 упр.  Извадете всички части на речта  и ги определете:      

               Месеците зимни, летни 

               се събрали на съвет 

               себе си да именуват 

               та в света да има ред.   

месеци – същ.нар. м.р.ед.ч.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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

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

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

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

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

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

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

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

2 упр. Разпредели думите в таблицата и определи рода и числото им. 

мисля, улица, каня, домашен, разказвам, дървен, молив, сграда, цветен 

             глагол     съществително име      прилагателно име 

мисля – ед.ч.   

   

   

      

3 упр. Допълни изреченията с подходящите думи :                    

 

        От  …………………………….   дъжд между лехите остана  

  

………………………… локвичка. В нея  ………………………….един  

 

скорец. За него  ………………………..  беше голяма колкото  

 

огромно и дълбоко езеро.                                                                       

 

локвичката 

се къпеше 

нощния 

малка 

езеро 



               Име…………………………………………………..      30.03. 
 

Пух 

Часовникът все още показваше единадесет без пет, когато – половин час по-късно – Пух 

и Прасчо тръгнаха. Вятърът беше спрял и снегът, уморен от виелицата, която го бе въртяла в 

кръг, сега се  стараеше спокойно и леко да се настани на място, където би си починал. Понякога 

това място беше носът на Пух, а понякога не беше, но след малко Прасчо вече имаше бяло 

шалче на врата си и като никога досега се усещаше много заснежен зад ушите.  

- Пух – каза плахо той, защото не искаше Пух да помисли, че все се 

оправдава, - мислех си дали не е по-добре да отидем  сега у дома да репетираме 

твоята песничка, а да я изпеем на Йори утре или ... през седмицата, когато  се 

случи да го видим? 

- Това е добра идея, Прасчо. Но нека да я репетираме, докато вървим. Не 

бива да репетираме вкъщи, защото това е специална песен, която се пее на 

открито в снега! 

-  Сигурен ли си? – попита загрижен Прасчо. 

- Е, добре, слушай сам, Прасчо, тя започва така: „Колкото повече сняг вали, тра-та-та-

там...”. 

- Тра-та какво? – попита Прасчо. 

- Та-там! – каза Пух. – прибавих това, за да заприлича повече на песничка: 

„колкото повече сняг вали, тра-та-та-там, колкото повече вали”. 

- Не каза ли „сняг вали”? 

- Да, но това беше първото „тра-та-та-там” – обърна се Пух, - чакай, ще ти 

я изпея цялата и тогава ще разбереш! 

Алън Милн, из „Мечо Пух” 

 

1. В колко часа тръгват Прасчо и Пух? 

А) в 11 ч. 30 мин. 

Б) в 10 ч. 25 мин. 

В) в 11 ч. 25 мин. 

Г) в 11 ч. 35 мин. 

 

2. Къде предлага Прасчо на Пух да репетират песничката? 

А) на покрива 

Б) в гората 

В) вкъщи 

Г) в концертната зала 

 

3. Каква е тази песен според Пух? 

А) народна 

Б) специална 

В) тъжна 

Г) хорова 

 



4. През кой сезон двамата приятели репетират песничката? 

А) през пролетта 

Б) през лятото 

В) през есента 

Г) през зимата 

 

5. Къде се усеща заснежен Прасчо? 

А) зад ушите 

Б) зад гърба 

В) пред очите 

В) зад краката 

 

6. Кой от посочените по-долу изрази стои след „тра-та-та-там” в песничката на Мечо 

Пух? 

А) колкото повече вали 

Б) колкото повече не вали 

В) колкото повече сняг вали 

Г) колкото повече се топи 

 

7. Какъв вид е подчертаното изречение? 

А) съобщителни 

Б) подбудително 

В) възклицтелно  

Г) въпросително 

 

8. Какво прави снегът, за да си почине? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. На кого ще изпеят песничката Мечо Пух и Прасчо? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Име……………………………………………………………………………………………..             31.03. 

                                       Четене с разбиране     

 

Прочети текста и отговори на въпросите:  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Защо осата е решила, че питите мед принадлежат на пчелите? 

а/ защото не обича мед; 

б/ защото стършелите са й неприятни; 

в/ защото е справедлив и строг съдия. 

 

2. Защо пчелите не пазят меда си? 

а/ пчелинът и е нависоко; 

б/ всички пчели събират мед и нямат пазачи; 

в/ никой не обича меда на пчелите. 

Пчелите и стършелите 

       Стършелите намерили в една хралупа няколко пити с мед. Той бил толкова вкусен, че те решили да 

си го присвоят и да казват, че е техен. 

Дошли пчелите, на които бил медът. 

       - Махайте се от питите ни! – рекли те на стършелите.     

- Стига глупости! Те са наши! – бил отговорът. 

       Осата имала славата на строг, но справедлив съдия в околността. И пчелите, и стършелите отишли 

при нея, за да отсъди на кого са питите. Осата се затруднила. Тя била забелязала някой да бръмчи около 

меда, но не видяла точно кой, тъй като пчелите и стършелите много си приличали. 

Една мъдра пчела предложила: 

- Нека покажем тук пред съдията как се събира мед и така ще се види на кого е той. 

- Не, ние сме много почтени и държим да се вярва на думата ни – рекли стършелите. 

Засмяла се осата и отсъдила: 

- Трябва да се вярва не на думите, а на делата. Медът е на пчелите. 

 



 

3. След прочита на текста ти си преценил какви са стършелите. 

Избери кои думи определят тяхната постъпка. 

а/ почтеност, честност, благородство; 

б/ лъжа, измама, кражба. 

 

4. Какви са стършелите? Напиши едно изречение. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Защо осата се затруднила в преценката си кой е прав? 

а/ не могла да различи пчелите от стършелите, защото си приличат; 

б/ пчелите и стършелите бръмчат по един и същ начин; 

в/ не се интересува кой събира мед. 

 

6. Как една пчела проявява мъдрост? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Осата отсъдила меда на пчелите. Обясни защо. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Подчертай едно изречение от оцветения откъс и определи броя на 

думите в него. 

Брой думи в изречението -  

9. Избери от оцветения откъс три съществителни имена и ги запиши: 

 

а/ от ж.р., мн.ч. - ___________________________ 

б/ от м.р. мн.ч.- ____________________________ 

в/ от м.р. ед.ч. - ____________________________ 



 

10. Запиши едно словосъчетание от съществително и прилагателно 

име. 

__________________________________________ 

 

11. Препишете едно подбудително изречение от текста. 

___________________________________________________________________________  

 

                                                          нарисувай  една пчела 

 

 

 

 

                                                            01.04. 

 

Четене - „Врабчето и лисицата“ – стр. 82/83 от Читанката 

Български език - Работна тетрадка 2  – стр.12/13 

 

 

 



 

Пренасяне част от думата на нов ред  

02.04. 
 

Прочети текста. Препиши и раздели на части за пренасяне 

подчертаните думи . 

                                                   Двама шивачи 
 

Два  бръмбара – черни рогачи – били много модерни шивачи. Известни били чак в Париж. 

Дошла при тях малка калинка да є ушият от лист перелинка. Три дни шивачите листа крои-

ли, на калинката перелинка ушили. 

Зайко донесъл лист от зелка да му ушият спортна фланелка. 

Жилетка ушили на едно мишле. 

На пчелата рокля от цвят на лале. 

На Лиса – защото била им роднина – дълга пола от фина коприна. 

На осата – блузка със златен колан. 

Кожух за зимата – на дядо Мецан. 

Тъкмо решили да си починат, при тях долетял и комарът: 

– Моля, ушийте ми дънки! 

– Дънки ли? Непозната е тази дреха за нас. 

– Можете, можете! – упорито настоявал комарът, готов да се кара. Няма що, шивачите ши-

ли, кроили – нещо подобно на дънки стъкмили. 

– Олеле, тия шивачи са щури! Вместо дънки, ми ушили потури! 

(по Радой Киров) 

бръмбара – бръм-бара, бръмба-ра 

 ................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  



 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Раздели думите на срички и на части за пренасяне. 

 

Думи Срички Части за пренасяне 

приказка  при /каз /ка     при - казка 

    приказ - ка 

 

разказвач   

 

 

поляна   

 

 

лодка   

 

ледоразбивач   

 

 

 

газ   

 

лешояд   

 

 



 

мия   

 

парапет   

 

 

крушка   

 

чаршаф   

 

подарък   

 

 

 

 

                                                        03.04. 

 

Четене – „Жабата и волът“ – Читанка  -  стр.75 

Работна тетрадка по четене -  стр. 24 

 

 

 

 

                             

 

 

 


