
Български език 

Изговор и правопис на глаголите 

Име………………………………………………………………. 

 
1. Групирайте глаголите според числото им: оплета, облекат, мучат, 

бодат, фуча, реват, зова, чета, четат, обера. 

  ед. ч.      мн.ч. 

 …………………….   ………………………. 

 …………………….   ………………………. 

 …………………….   ………………………. 

 …………………….   ……………………….  

 …………………….   ………………………. 

 

 

Прочети и запомни: говоря – четъ, оплeтъ, зовът, оберът 

                                      пиша – чета, оплета, зоват, оберат 

 

 

 

2. Попълни пропуснатите букви: 

   Самолети  бръмч…т в небето. 

 Жабите скач…т в тинята. 

Бебетата плач…т и сълзите им тек…т по бузите. 

 Аз реш… косата на куклата. 

 

                     Прочети и запомни: 

               аз плача                       ние плачем 

               аз играя                        ние играем 

               аз рисувам                   ние рисуваме 

               аз гледам                     ние гледаме 

         

    

3. Попълни пропуснатите букви в текста: 

Помощнички 

 Ние с кака помага.....   на мама. Когато дойде есен заедно прави...... 

лютеница. Бере......  чушки, пече....   ги и ги бели...  После ги поставя......  в 

буркани. През зимата ги яде......  с апетит. 

 

4. Поправи допуснатите грешки: 

 Играеме си на пясъка. 

 Ровиме по дъното и вадиме миди. 

 Учениците четът урока. 



 Летовниците лежът на пясъка край брегъ. 

5. В кой ред има правописна грешка: 

 а) умеем, ядем, четем; 

 б) пътуват, дойдат, пишат; 

 в) ритат, мълчът, спускат. 

 

6. Промени числото на глаголите, като си помогнеш с думите ние и те: 

 аз    ние     те 
      пържа   …………………   …………………….. 

      пера   ………………….   ……………………..   

      сядам   ………………….   …………………….. 

      летя   ………………….   …………………….. 

      дишам   ………………….   …………………….. 

      ритам   ………………….   ……………………...            

      каня   ………………….   …………………….. 

 

 

 

7. Препиши текста, като го озаглавиш „ Аз и кака на излет” Как ще 

промениш глаголите? 

      

На излет 

  Аз често ходя на излет. Нося си храна. Сядам на открита 

полянка и обядвам. После тръгвам из гората. Радвам се на природата. Не 

я замърсявам. Не късам цветя и не кърша клони. Прибирам се уморен и 

доволен. 
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                                      ЛИТЕРАТУРА  

                                         На поляната  

                        Феликс Залтен /Из „Бамби“/ 

1. Прочетете текста от читанката на стр.86 и определете кои са героите. 

Напишете дата и заглавие в тетрадките си. 

Запишете: 

Героите от текста  са  ……………….. и …………………. 

 

2. Прочетете отново целия текст и отговорете устно на въпросите: 

                   1. Защо еленчето смята пеперудата за цвете? 

                   2. По какво пеперудата прилича на цветята и по какво се 

различава? 

                   3. Намерете и прочетете от текста думите на пеперудата, от 

които се разбира, че не иска да я сравняват с цветята. 

                  4. Намерете и прочетете думите на еленчето, с които изразява 

възхищението си от красотата на пеперудата. 

                  5. Как пеперудата приема похвалите на еленчето? 

                  6. Какво мислите за нейния характер? 

 

3. Прочетете от текста само изреченията, от които разбираме как изглежда 

пеперудата. 

 

4. Запишете в тетрадките си: 

     Когато в литературно произведение се описва външен вид на герой, 

обстановка или природна картина, тази част от текста се нарича 

художествено описание. 

 

5. Препишете гатанката от страница 87 в учебника 

По желание може да нарисувате илюстрация. 

 

 6. Прочетете диалога между Бамби  и пеперудата, като  се опитате да 

използвате различна интонация на   гласа си за всеки от героите. 

 

7. Напишете упражненията в учебната тетрадка по литература. 

              

 

 

 


