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 „Защо да ти се кланям“ - Българска народна приказка 

Запиши дата и заглавие. 

1. Прочети приказката и определи нейния вид: 

а/ за животни 

б/ битова 

в/ вълшебна 

2. Прочети още два пъти и отговори писмено: 

1. Защо богаташът е ядосан на Хитър Петър? 

2. Защо Хитър Петър не желае да се кланя на богаташа? 

а/ защото не е достатъчно богат 

б/ защото не го уважава 

в/ защото не му дава пари 

3. Какво ще стане според Хитър Петър, ако богаташът изпълни първото си 

предложение - да даде половината си  жълтици? 

4. А какво ще се случи, ако богаташът даде всичките си пари на Хитър 

Петър? 

5. Успява ли Хитър Петър да надхитри богаташа? 

Напиши поуката от приказката: 

„Уважавай човека, а не парите му.“ 

3. Прочети българската народна песен „Надпяване“. 

Отговори: 

1. Какво предлага девойката на славея? 

2. Какво предлага да му даде тя, ако славеят я надпее? 



3. А какво иска да получи от него? 

4. Кой кого ще надпее според теб? .      

 

 

 ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ  

 

ШОКОЛАД 
Шоколадът е една от най-разпространените, най-сладки и вкусни храни, 
познати на човечеството. Почти няма човек, който да не обича сладкото 
изкушение, което спокойно можем да наречем „храна на боговете“. Шоколадът 
се появява по земите на днешно Мексико преди повече от 3 хилядолетия . 
Прави се от какаови зърна, които растат по какаовите дървета на Южна 
Америка. Древните маи и ацтеки вярвали, че какаовите зърна произхождат от 
рая, и ще донесат сила и мъдрост на всеки, който ги консумира. Какаовите 
дървета раждат шушулки, всяка от които съдържа между 20 и 50 какаови зърна. 
Съществуват различни видове какаови зърна, които имат различни вкусове, от 
които пък се произвеждат различни шоколади. Какаовите зърна са пренесени в 
Европа през 1528 г. Те били толкова ценни, че древните народи ги използвали 
като валута. Шоколадът е бил източник на енергия и за император Наполеон, 
който винаги носел със себе си „храна на боговете“ по време на своите военни 
походи, за да поддържа тялото си във форма. Хенри Нестле пръв се сеща да 
добавя кондензирано мляко към какаото, за да се получи познатият ни днес 
млечен шоколад. 
 
Прочети текста толкова пъти, колкото е нужно, за да отговориш на 
въпросите. 

 
1.За какво се разказва в текста? 
А) ЗА ШОКОЛАДА 
Б) ЗА КАКАОВИТЕ ЗЪРНА 
В) КАКАОВИТЕ ДЪРВЕТА 
Г) ЗА МЛЕЧНИЯ ШОКОЛАД НА ХЕНРИ НЕСТЛЕ 
 

2.Как наричат шоколада? 
А)„ храна на боговете“ 
Б) валута 
В) Южна Америка 
Г) Хенри Нестле 
 

3. Къде и кога се появява за пръв път сладката храна? 
А) Южна Америка 
Б) Мексико 
В )България 
 

4.По колко какаови зърна съдържат шушулките на какаовите дървета? 
А) над 20 
Б) над 50 
В) между 20 и 50 какаови зърна 



 

5.От какво се прави шоколадът? 
А) от какаови зърна 
Б) от кондензирано мляко 
 

6.В какво вярвали маите и ацтеките? 
А) че какаовите зърна произхождат от рая 
Б) че ще донесат сила и мъдрост на всеки 
В) че какаовите зърна произхождат от рая и ще донесат сила и мъдрост на всеки 

 
В) че какаовите зърна произхождат от рая и ще донесат сила и мъдрост на всеки 
 

7. Кога са пренесени какаовите зърна в Европа? 
А) 1528г. 
Б) 2028г. 
 

8. Защо император Наполеон носел винаги шоколад със себе си? 
А) за да стане по-смел 
Б) за да поддържа тялото си във форма 
В) за да побеждава 
 

9. Благодарение на кого днес ние познаваме любимия вкус на млечния 
шоколад? 
А) Хенри Нестле 
Б) Наполеон 
В )Европа 
Г) Южна Америка 

 
10. В изречението : 
Шоколадът е една от най- разпространените, най- сладки и вкусни храни, 
познати на човечеството. 
има: 
А) 2 прилагателни имена 
Б) 4 прилагателни имена 
В) 3 прилагателни имена 

 

 



 

 
ПОДБУДИТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ 
 
     Разграничаването на видовете изречения е от гледна точка на целта на изказване. С 
оглед на това подбудителните изречения се създават с цел да подбудят към действие. 
С тях се изказва: желание, заповед, молба, забрана или съвет. За тази цел се използват 
думите: моля, хайде, недей, внимавай, стига, нека и др. Но в подбудителните 
изречения не винаги се съдържат тези характерни думи и затова е важно да се определи 
целта на изказване. Един от най – съществените разграничителни признаци на този вид 
изречения е заповедната форма на глагола. а в края на изречението най – често се 
поставя удивителен знак. 
1 задача.  Разгледайте изреченията за заповед . Къде може да видите такива табелки? 
Не дразни животните!                                                Не пали огън! 
Не газете тревата!                                                        Не говори с шофьора! 
Пази тишина!                                                                 Билети и карти, моля! 
2 задача. По подобие на примерите от 1 задача съставете свои весели забрани, като: 
Не заспивай по време на урока! 
Не дърпай косата на момичето пред теб! 
Не изтривай носа си с ръкав! и др. 
3 задача Допълнете изреченията с думи за подбудителни изречения. 
……………… да тръгваме! 
…………….. да ме чакаш! 
…………….. си викал! 
4 задача. Преобразувайте заповедното изречение в изречение за молба, като 
внимавате със задължителните запетаи в подобни изрази. 
Образец:  
Затвори вратата! / Моля, затвори вратата! / Моля те да затвориш вратата! 
Донеси ми очилата!                                                  Подай ми молива! 
Купи ми тетрадка!                                                     Налей ми вода! 
5 задача. Прочетете изразително подбудителните изречения в стихотворението и 
предложете други подобни примери на команди за куче ( например: Хвани топката!; 
Не лай!; Не цапай прането на мама!; Не мърдай с уши! и т. н.) 
Урок 
Слушай, Шарко! Стой, не шавай! 
Мене гледай и внимавай! 
Ха вдигни очите смели! 
Изпъчи си гърдите бели! 
Сега мирно! Слушай и се спри! 
На краката си се закрепи! 
Хайде сега похапни си! 
Почини си! Полегни си !   (Цанко Церковски) 
 За домашно : 6 задача. Препишете текста и поставете пропуснатите знаци. 
Моите желания 
Вкъщи ми говорят все едно и също. Изяж си супата…..Научи си уроците ….. Влизай 
бързо в банята ….. Лягай да спиш …… Стига с този таблет …… Аз обаче искам да чувам 
други неща. Изяж си бързо сладоледа …… Отивай да играеш …… Моля те да погледаш 
малко телевизия …… Не е ли по – добре така …… 


