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Начален преговор
ИЗРЕЧЕНИЕ, ДУМА, СРИЧКА, ЗВУК

О Разгледайте картината. Разкажете какво е нарисувано.

ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ

Кои са дошли в училищния двор? Как са облечени те? Какво носят в 
ръцете си? За какво разговарят? Как ги посрещат учителите?

Какво съставихте?
От какво се състои разказът?
От какво са съставени изреченията?
А думите?

Прочетете изреченията.
Навън е ясна утрин. Въздухът е чист и свеж. Децата бързат 

за училище. Училищният звънец звъни.
Колко са изреденията?
От колко думи се състои първото изречение? А второто? Колко думи 

има в третото изречение? Колко в четвъртото?
С каква буква започват изреченията?
С какъв препинателен знак завършват* те?



© Прочетете изреченията. Препишете по три думи по образеца.

Кой българин не е чувал за Дунав, за тази голяма река? 
С нея на север граничи нашата родина. За нея се пее песен 
край всяко българско огнище.

По Л. Мелншики
Образец:

едносрични думи двусрични думи
кой чувал

Q Определете броя на звуковете в думите:

песен, българин, пее, е, се.

многосрични думи 
българин

Образец: песен — пет.
©Разкажете как прекарахте лятната ваканция. Напишете изреченията. 

Срещу всяко от тях напищете броя на думите.
Препишете по две едносрични, двусрични и многосрични думи от ваши

те изречения.

ПРЕНАСЯНЕ НА ЧАСТИ ОТ ДУМИ НА НОВ РЕД

Q Напишете думите на части за пренасяне:

книга, момиче, майка, камион, чавдарче, училище, линия.
Прюверете правилно ли сте преписали думите.

@ Препишете само думите, части от които не могат да се пренасят:
лов, ловец, бук, дъб, дъбове, мост,, гост, гости, нощ.

Думите, части от които не могат да се пренасят, са шест. Толкова ли 
преписахте? Защо не могат да се пренасят части от тези думи?

© От колко срички са съставени следните думи:
мама, юли, чаша, зелен, стена, молив, памук, пеят, пея, очи, 
уши, уми, шия, юнак, юфка?

От кои думи не могат да се пренасят части на нов ред? Напишете тези думи. 
Думите са седем. А вие колко преписахте?



ДУМИ, КОИТО ОЗНАЧАВАТ ПРЕДМЕТИ, ПРИЗНАЦИ 
И ДЕЙСТВИЯ

Q Прочетете думите тетрадка, свиря, играя, голям, вълк, 
село, червен, добър, рисувам.

Подредете ги по образеца.
Думи, които означават:

предмети признаци действия

тетрадка голям свиря
0 Напишете по три думи, които означават предмети,' признаци и дей

ствия.
0 Свържете по смисъл думи от трите колонки така, че да се образуват 

изречения.

I II III
купих интересна книга
прочетохме топъл самолет
направих малък хляб

0 Към дадените думи прибавете думи, които означават действия. 
Какво прави?

• иДс яде.
_ ? се показа. Д .......
Слънцето Д........... Кучето

ч ч................

0 Към дадените думи прибавете думи, които означават предмети.
Кой лети (пълзи, тича)?

Самолетът Охлювът
...................... -------* лети. ------- пълзи.
...................... / Детето тича
...................... Z

/ /

Допълнете изреченията с думи, които означават признаци.

Настъпи ........... есен. Заваляха .......................... дъждове.

.................... облаци покриха небето. Трактористите изораха

..............  ...........  поле. Те посяха семена.



ф Разгледайте картините. Съставете разказ по тях.

Напишете само думите, които означават предмети.

ИЗРЕЧЕНИЕ

Образуване, изговаряне и писане

ф Прочетете думите. Какво означават думите от първата колонка? 
Какво означават думите от втората колонка? И какво от третата?

I II III
звъни звънец училищният
купихме книги нови

Свържете думите от трите колонки по смисъл така, че да образуват 
изречения.

Q Разгледайте изреченията по двойки. Обяснете от какви думи са 
образувани.

Слънцето грее.
Ябълките зреят.
Влакът пристигна.

Есенното слънце грее.
Сладките ябълки зреят.
Бързият влак пристигна.

@Прочетете Изреченията. Как се отделят при изговор изреченията едно 
от друго? Какъв препинателен знак е поставен в края на всяко изречение? 
Защо?



Силен нощен вятър огъна клоните,на старите дървета. Те 
изпращяха. Гнездото на заспалата птица се наклони. Едно 
голокрило птиченце тупна на-земята.

А. Каралийчев

С Прочетете изреченията. Коя дума в първото изречение изговаряте 
с по-висок глас? А във второто? Проверете при третото и четвъртото.

Кой чука? Кой ме буди?
Обичай другаря си! Помагай му при нужда!
Какви препинателни знаци са поставени в края на изреченията? Защо?

© Попълнете изреченията. Изберете за всяко подходящата дума.

Росица донесе................ новина. Червената армия премина
границите на България. г

Четохме...........приказка. В нея се разказва за едно палаво
мече.

Птичките..............гората със своите песни.
Думи за допълване: весела, радостна, веселят — радват.

Допълнете изреченията с думи с противоположно значение.

Петър седна, а Иван..............

Марийка е висока, а Светла е..............
© Разгледайте картините. Съставете разказ по тях.

Какви думи употребихте? Колко изречения написахте? Какъв пре
пинателен знак поставихте?



Българският език — наш роден език

Страната, в която сме се родили, е наша родина. България 
е нашата родина.

Езикът, на който говорим, е наш роден език. Българският 
език е наш роден език. Ние мислим, говорим и пишем на него. 
Край нас всеки ден звучи скъпа българска реч. Тя ни разказ
ва за славното минало на нашия народ, за неговия труд, за 
щастливия ни живот. Тя милва и съветва като баща, пее като 
майка.

Обичаме те, свидна българска реч!

РОДНА РЕЧ
Родна реч, омайна, сладка, 
що звучи навред край мен; 
реч на мама и на татка, 
реч, що мълвя всеки ден!

Тя звъни, когато пея, 
в радостни игри ехти, 
вечер приказки на нея 
баба тихо ми реди.

И над книгата унесен, 
родна реч ми пак шепти'. . . 
Милва тя кат нежна песен, 
като утрен звън трепти.

Ран Босилек
0Отговорете на въпросите:

Защо България е наша родина?
Кой е нашият роден език? Защо?
На какъв език са написани нашите книги?
Какъв език слушате всеки ден по радиото и телевизията? 
©Разкажете за родината и родния език. Ето така:
Моята родина е. . . .
Напишете първите четири-пет изречения.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК: 

родна страна България 
родина 
отечество 
татковина

български език 
роден език 
българска реч 
родна реч.



Звукове, букви и азбука

ЗВУК и БУКВА

.'Изговорете думата сом. От колко звука се състои? Изговорете ги. 
Прочетете в схемата буквата на всеки звук от тази дума. ■

С О- м м А м А л и м 0 н

По същия начин изговорете звуковете на думата мама и лимон. Про
четете буквите им.

Обяснете разликата между звук и буква. Помогнете си с картините.

Правете разлика!

Звук! Буква!

Между звук и буква има разлика.
Звуковете се изговарят и чуват.
Буквите се пишат.
Буквата е писмен знак {белег) на звука.

©Прочетете думите сън, есен, звук, буква, ученик.
Определете броя на звуковете и на техните букви. *С две от думите 

съставете изречения.
Прочетете и препишете стиховете. От какво се състоят изговорените 

думи? От какво се състоят написаните думи?
Трепка гиздава брезичка, а на камъка звездичка
гали с клонки камък бял, някой с обич е вдълбал.

Л. Милева
ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:

знак — знаци звук — звукове, звуци.



БЪЛГАРСКА АЗБУКА

БРОЙ И РЕД НА БУКВИТЕ

4J Прочетете стиховете.
ЗА БУКВИТЕ

Тридесет звездички верни, 
тридесет звезди вечерни — 
светят в пътя ни велик, 
звънкат в родния език.

Всички имат свое име 
и в речта са неделими. 
Чак от Кирил и Методий 
към наука те ни водят.

J Пребройте буквите от печатната азбука по редове. Колко са всичките

Защо буквите се сравняват със звездички?

букви?

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Жж Зз Ии Йй
Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу
Фф Хх Цн Чч Шш Щщ Ъъ ь Юю Яя

Л а & % ЗИСж 3Ли Ли
Лк Лн Оо Лп С с JTlm
И Чу Чг ЛС ш Л^и^ Ъъ ь 30 ю Лл
Българската азбука има 30 букви.
©Сравнете буквите от печатната и буквите от ръкописната азбука. 

На кое поредно място се намират буквите А а, Лл, Шш? Има ли разлика 
в местата им? Какъв извод ще направим?

Буквите на азбуката са подредени в определен ред.
Всяка буква си има свое място.

0 Подредете в азбучен ред имената Бисерка, Анка, Добрин, 
Иван, Горан, Живко, Веселина, Захаринка, Енчо, Йонко.

, ) Напишете имената на пет ваши другарчета. Подредете ги в азбучен 
ред.

) Напишете имената на нарисуваните предмети в азбучен ред.



ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:

азбука, българска азбука, печатна азбука, ръкописна азбука; 
ред, определен ред, стих (ред от стихотворение).

ЗВУКОВЕ ДЖ И ДЗ 

О Прочетете думите:

джоб джудже дзън -дзън
Как се изговарят дж и дз?
Изговарят се като един звук. Тези звукове нямат свои букви. За тях 

се използуват буквите на звуковете д, ж, з.

един звук — Дж — две букви

Звукът дж се означава с две букви.
Звукът дз се означава с две букви.
©Изговорете думите Странджа, Тунджат Бузлуджа, Добруджа.
Напишете думите. Определете броя на звуковете и буквите в тях.

Обяснете на какво се дължи разликата в броя им.
Ли Напишете три думи, в които да има дж.

Образец: бетонджия.

БУКВА Щ

О Изговорете думите по две и ги сравнете: 
шипка и щипка, среша и среща, пеш и пещ.

Колко звука означава буквата ш?
А колко звука означава буквата щ?

Буквата ш означава един звук: ш — шия, греша, лош.

Буквата щ означава два звука: шит — щука, къща, нощ.



една буква — щ ->два звука
© Препишете стиховете. Подчертайте думите с ш и щ.

Обичам родната си къща където татко се завръща 
сред двор, с овошки обграден, с усмивка след работен ден.

Л. Станчев
© Прочетете думите по двойки:

нощ — нощи мощ — мощен
пещ — пещи горещ — горещи.

При изговор не изпускайте звука т в края на думите — 
нощ, пещ, горещ, вещ.

При писане винаги правете проверка: 
пишем нощ, защото казваме нощи', 
пишем горещ, защото казваме горещи.

0 Препишете само думите с пропусната буква. Напишете срещу тях 
думите за проверка.

гори пе- 
празен ко-

Образец: пещ —

ЗАНИМАТЕЛНА ЗАДАЧА

върви пе- 
братска помо- 

пещи.

Кажете название на риба с буквата щ. Заменете щ с к. Обяснете какво 
означава получената дума.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:

Добруджа — добруджанец, добруджанче; Бузлуджа; 
нощ — нощна помощ — помощник.



ПИСАНЕ НА ЙО И ЬО

© Прочетете думите:

йод Пейо Петьо гьон 
Йонко Стойо Кольо боксьор 
Къде се намира йо?
Къде се намира ьо?

.. * в началото на думата.
ЙО се пише ' след гласен звук.
ЬО се пише след съгласен звук.

@ Прочетете изречението. Обяснете защо имената на децата са напи
сани с йо, а не с ьо.

Йовко, Йонка и Груйо са приятели на птиците.
© Разгледайте картинките. Съставете по тя,х кратък разказ на тема 

«.Малките помощници». В имената на децата да има и буквите щ, йо и ьо.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК'

леля — лельо; Никола — Кольо;
синя — синьо; Димитър — Митьо.



Гласни и съгласни звукове

О Прочетете на глас думите Ана, ъгъл, око, шум, сух, елен, 
игли.

Кои са гласните звукове в тези думи? Колко.са на брой? Изговорете 
ги продължително: ааааа, ъъъъъ. . . Какво се чува?

Гласните звукове съдържат глас.
В българския език има шест гласни звука:

А Ъ Q У Е И.

Какви са останалите звукове в думите? Изговорете ги: ссссс, ххххх, 
шшшшш, ммммм, ннннн, ллллл. . . Какво се чува?

Съгласните с, х, ш съдържат шум. Съгласните л, м, н, г 
съдържат шум и глас.

Едни съгласни звукове съдържат само шум.

Други съгласни звукове съдържат шум и глас.

Разгледайте таблиците. Какви звукове са отбелязани с буквите в 
тях — гласни или съгласни?

Б, В, Г, Д, Ж, 3,. Й, К, Л, М,
Н, П, Р, С, Т, Ф, X, ц, ч, ш

дж 
дз

Пребройте колко са съгласните в първата таблица. С колко букви е 
отбелязан всеки съгласен звук?

Кои съгласни звукове в българския език се бележат с по две букви? 
Изговорете ги.

Българският език има 22 съгласни звука.



© Прочетете думите.:
татковина, българка, език, реч, азбука.
Изговорете гласните звукове в тях.
Определете съгласните звукове.
0 Прочетете стихотворението. Препишете най-напред думите, които 

започват с гласна, а след това три думи, които започват със съгласна.

БЪЛГАРИЯ

О, чие ли скъпо име 
тъй ни радва, тъй звучи, 
че кога го промълвиме, 
греят нашите очи?

То е името свещено 
на таз хубава страна 
с равнините й зелени, 
с горда Стара планина.

Н. Фурнаджиев
© Прочетете стиховете. Препишете думите, в които има две или три 

съгласни една до друга.

Село Славен от години 
вее знамето напред;

Думите са осем (една се повтаря).

погледни какви картини, 
погледни какъв разцвет.

А. Босев

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:

гласни — съгласни 
равен — равнина

глас — шум
име — скъпо, свещено.

УДАРЕНИЕ НА ДУМАТА

О Прочетете думите:
маса високо дете
пълен напущам скали.
Коя сричка изговаряме с по-голяма сила на гласа? Защо?

Думата има ударение. То пада върху една от нейните срички. 
Тази сричка се изговаря с по-голяма сила на гласа. 
Тя се нарича ударена сричка.
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@ Прочетете стихотворението. Препишете само подчертаните думи. 
Поставете им ударение.

Аз обичам да пиша писма, 
да ги пращам далеч по земята, 
после отговор тук у дома 
чакам с трепет от всеки приятел.

Писъмца, мои гълъби бели, 
разкажете на север и юг 
колко хубаво днеска е тук 
с язовири, заводи и скели. 

Л. Станчев

© Много думи се изговарят с неправилно ударение. Прочетете с пра
вилното им ударение следните думи:

ръка, палто.
Прочетете думите по двойки. Обяснете приликата и разликата между 

тях. Съставете изречения. Напишете ги:

училище глава село палтд станй
учйлища вода масло албум седнй
родина ръка злато месо четй.

Съставете устно изречения с думите учйлища, родйна, глава,

пара — пара вълна — вълна кален — кален.

Някои думи се пишат по един и същи начин, но се изговарят 
с различно ударение и имат различен смисъл (пари — пари).

* ЗАНИМАТЕЛНА ЗАДАЧА

Искате ли да узнаете как се нарича едно красиво цвете?
Тогава свържете ударените срички на думите и ще го отгатнете:

тежък меря нула галя.
Напишете новата дума. Поставете ударението й.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
ударение, ударена сричка, неударена сричка; 
писмо —писъмце; кал£н —закален.



ИЗГОВОР И ПРАВОПИС НА ГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ

Прочетете думите:

тракторйст поле
пътека сестра.
Пада ли ударението върху гласните от първата сричка? 
Изговорете по няколко пъти всяка една от думите.

Внимавайте! Всяко неударено а може неправилно да се изго
вори и напише като ъ. Обратното — всяко неударено ъ може 
неправилно да се изговори и напише като а.

Как може неправилно да се изговори и напише всяко неударено о? 
А всяко неударено е?
За да не сгрешите, направете проверка с близка дума: 

тракторйст — пишем а, защото казваме трактор; 
пътека — пишем ъ, защото казваме път; 
поле — пишем о, защото казваме полски; 
сестра — пишем е, защото казваме сестрин.

Едната дума подсказва как трябва да се напише другата 
Дума.

> Кои гласни са пропуснати в думите от втората колцнка? Попълнете 
думите и ги препишете:

празник — празнувам легна ■— л_глд
ръчен — р_ка един -- ед_нйца
дъжд — д_ждове мирис — м_рйша

Ц? Допълнете изреченията с необходимата дума.
През есента често валят................
Трактори орат в кооперативното ...........
Тръгнал дядо за Златица, изгубил си................
Братчето и сестричето вървяха по горската.................
4. Изговорете по няколко пъти думите:
храбър топъл сладък.
Каква грешка може да се допусне при неударено ъ?



За да не сгрешите, направете проверка.

Пише се храбър с ъ, защото се казва храбри.
Пише се топъл с ъ, защото се казва топли.
Пише се сладък с ъ, защото се казва сладки.

В думата за проверка неударената гласна ъ изчезва.

© Ъ или а ?• Направете проверка:

Димйт_р мъд_р нйс_к
Пет_р мал_к кръг_л
ост_р блйз_к об_л.

Образец: Димитър — Димитров.

-■©^Допълнете изреченията: 

Българският войник е .........................

Планинският поток е .............................. като огледало.

Щъркелът има.........................клюн.

Работи, за да ти е хлябът...................
-Д9 Коя гласна е пропусната? Опитайте се да намерите думите за про

верка:

хр_сталак п_тувам в_дата крат_к
р_кав м_рйша ст_дено мдк_р.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
ударена гласна — гласна с ударение; светъл — светлина; 
неударена гласна — гласна без ударение;
път — пътека — пътувам; партия — партизанин.



Звучни и беззвучни съгласни

О Прочетете думите по двойки. Сравнете ги по изговора. По кои зву
кове се различават?

фар — вар сърна — зърна шило — жило
пор — бор том — дом кол — гол

Какви са тези звукове — гласни или съгласни? Какво съдържат съ
гласните звукове?

Иагорорете съгласните-п, ф, к, т, ш, с. Какво се чува?

Чува се само шум. Шумът не е придружен от глас. Затова тези 
съгласни се наричат беззвучни.

Изговорете съгласните б, в, г, д, ж, з. Какво се чува?

Чува се шум, придружен от глас. Затова тези съгласни се 
наричат звучни.

По-голямата част от съгласните се групират по двойки. 
Всяка двойка от беззвучен и звучен съгласен се образува на 
едно и също място. Проверете, като изговорите съгласните по 
двойки:

П — шум
Б —шум и глас

Ф....
В ....

к....
г....

ш.... 
ж....

с....
3....

Звучни съгласни б в г д ж з.
Беззвучни съгласни п ф к т ш с.

Прочетете пословиците и гатанката. Препишете в две колонки само 
думите, които започват със съгласна: в първата — със звучна, във вто
рата — с беззвучна.

Която овца се дели от стадото, вълкът я изяжда.
Сговорна дружина планина повдига.
Без прозорец, без вратица — пълна къща с дечица.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
звучен — беззвучен; пор — невестулка, златка.



ИЗГОВОР И ПРАВОПИС НА ЗВУЧНИТЕ СЪГЛАСНИ 
В КРАЯ НА ДУМИТЕ
0 Разгледайте картинките. Прочетете думите под тях.

гълъб параход сняг

Кой звук се чува в края на думата молив?
С коя буква е записан звукът ф?
Защо? Защото казваме моливи.
Прочетете останалите думи. Обяснете кои звукове се чуват в края им.
С кои букви са записани? Защо?
Какво става със Звучните съгласни б, в, г, д, ж, з в края на думите5

В края на думите звучните съгласни се изговарят като 
съответните беззвучни.

Пишат се обаче буквите на звучните съгласни. За да не 
сгрешим, винаги правим проверка.

В края на думите:
б се изговаря като л, но се пише б: зъб — зъби;
в се изговаря като ф, но се пише в: суров — сурови;
г’се изговаря като к, но се пише г: кръг — кръгове;
д се изговаря като т, но се пише д: град — градове;
ж се изговаря като ш, но се пише Ж: строеж — строежи;
з се изговаря като с, но се пише з: ориз — ориза.



@ Прочетете думите ръб, младеж, праг, завод, лъв, мраз. 
Докажете чрез проверка правилно ли са написани.
©Допълнете пропуснатите букви. Препишете пословиците и стиховете.

Гра гла не прави, но тежко му, когото удари.
Човек се учи, дбкато е мла .

Мили ми са планините драги ми са равнините,
и на север, и на ю ; набраздени с наший плу. .

/ П. Р. Славейков

Напишете пет думи, в които звучните съгласни в края се изговарят 
като оеззвучни. Срещу тях напишете думи за проверка.

* ©Съставете изречения с думите етаж, младеж, мъж, (жили
щен) блок, покрив. Опитайте се да ги свържете в разказ.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
хубав град — падна град един младеж — нашата младеж 
завод — фабрика изгрев — залез.

ИЗГОВОР И ПРАВОПИС НА СЪГЛАСНИТЕ Б И П 
В КРАЯ НА ДУМИТЕ
УПРАЖНЕНИЯ

Прочетете думите: 

дъб — дъбът 
хляб — хлябове

сляп
скъп

слепи
скъпи.

Кой съгласен звук се чува в края на думите? Обяснете защо думите от 
първата колонка се пишат с б, а думите от втората — с п.

Прочетете гатанката и пословицата. Препишете думите със съгласни 
б и п в края.

Денем мижи като сляп, а пък нощем търси хляб.
WVWV

На един грах, на друг боб, а на мене празен джоб. WWW



©Съставете изречения с изразите:

сив гълъб здрав канап остър ръб.

0^въРжете думите от всеки ред в изречения.
Напишете ги.

Миролюб, на, гръб, отново, сложи, раницата; 
беше, тя, пълна, с, топъл, хляб;
той, тръгна, с, вървеж, бърз, към, дъб, стария, 
чакаше, там, го, партизанин, млад.

Прочетете изреченията. Подчертайте буквите на звучните съгласни, 
които в края на думите се изговарят и чуват като беззвучни.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:

гръб — гърбове 
сноп — снопи, снопове

кораб — параход 
сърп и чук.

ИЗГОВОР И ПРАВОПИС НА СЪГЛАСНИТЕ В И Ф 
В КРАЯ НА ДУМИТЕ
УПРАЖНЕНИЯ

0 Прочетете думите:

жерав — жерави 
готов — готови

картоф — картофи 
шкаф — шкафове.

Кой съгласен звук се чува в края на думите?
Обяснете защо думите от първата колонка се пишат с в, а думите от 

втората — с ф.

0 Докажете, че думите са написани правилно.

жи
си —* вZ
ДИ

фотогра 
карто — ф 
чарша



© Препишете стиховете. Подчертайте думите със звучни съгласни на 
края, които се изговарят като беззвучни.

Да се учим! Да работим! 
Да строим живота нов!

Гордо знаме ни е Ботев, 
пръв учител Димитров!

А. Босе в

Напишете нови изречения с подчертаните от вас думи.

Подредете и напишете думите от всеки ред в изречения: 

нов, Светослав, взе, молив;
написа, той, букви, три, БКП;
красив, нарисува, жилищен, и, блок;
после, на, обясни, Светла:
БКП, води, ни, живот, щастлив, към.

* ©Съставете изречение по всяка картина. Свържете ги в разказ.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК: 
поздрав — привет работлив — ленив 
БКП — Българска комунистическа партия.



ИЗГОВОР И ПРАВОПИС НА СЪГЛАСНИТЕ Г И К 
В КРАЯ НА ДУМИТЕ 
УПРАЖНЕНИЯ

0 Прочетете думите: 

враг — врагове 
строг — с.троги

вик — викове 
мек — меки.

Кой съгласен звук се чува в края на думите?
Обяснете защо думите от първата колонка се пишат с г. А защо думите 

от втората колонка се пишат с к? Как проверяваме правописа им?

0 Подберете от дадените думи най-подходящата за всяко изречение. 
Напишете изреченията.

Митко Палаузов извърши героичен.........................
Наесен птиците отлитат на...................
Над земята се спусна черен...................
Думи за прибавяне: мрак, юг, подвиг.

0 Обяснете какви са по смисъл думите от всяка колонка:

светлина — мрак горчив — сладък
приятел — враг север — юг.

С някои от тях съставете и напишете изречения.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
драг — скъп, мил кръг — кръгъл.

ИЗГОВОР И ПРАВОПИС НА СЪГЛАСНИТЕ Д И Т 
В КРАЯ НА ДУМИТЕ
УПРАЖНЕНИЯ

Прочетете думите: 
град — градове 
лебед — лебеди

плат — платове 
билет — билети.



Кой съгласен звук се чува в края на думите? Обяснете защо думите от 
първата колонка се пишат с д, а думите от втората с т?

Напишете изречения с думите билет, съсед, завод.
Свържете по смисъл думите от двете колонки.

Образец: млад човек, горд човек. . .
горд човек
млад народ
упорит труд.

Подредете и напишете думите от всеки ред в изречение: 

издържаше, и, на, Митко, студ, на, глад; 
дърво, всяко, не, плод, дава.
Подчертайте думите, които завършват на звучна съгласна д.

Съставете по едно изречение за всяка картина. Свържете ги в разказ.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
горд — гордост млад — младост брат — братски.

ИЗГОВОР И ПРАВОПИС НА СЪГЛАСНИТЕ Ж И Ш 
В КРАЯ НА ДУМИТЕ
УПРАЖНЕНИЯ

Прочетете и сравнете думите:

мъж нож лош
строеж багаж кош.



т Кой съгласен звук се чува в края на думите?
Докажете защо думите от първа и втора колонка се пишат с ж на края. 

А защо думите от крайната колонка се пишат с ш на края?

а Ж или ш? Преди да попълните буквата, направете проверка. Пре
пишете изреченията.

Цял потънал в сняг и скре., 
той дошъл с нечут върве.. 
И понесъл своя ко. 
в снежната заспала нощ.

А. Разцветников 
0Свържете по смисъл думите от двете колонки и ги напишете:

нож

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК: 

багаж — багажник 
нож — ножица

таралеж — еж 
гръм — гърмеж.

ИЗГОВОР И ПРАВОПИС НА СЪГЛАСНИТЕ 3 И С
В КРАЯ НА ДУМИТЕ
УПРАЖНЕНИЯ

Q Прочетете и сравнете думите от двете колонки:

мраз глас
прелез адрес.
Кой съгласен звук се чува в края на думите?
Докажете защо думите от първата колонка се пишат със з на края. 

Защо думите от втората колонка се пишат със с на края?
0 Прочетете думите и докажете, че са написани правилно:

бърз, нос, автобус, ориз.



©Свържете по смисъл думите от двете колонки и ги напишете:

MCUfMC

©Прочетете думите от всеки ред. Подредете гй в Изречения. По
магайте си с илюстрацията.

чета, аз, разказ, интересен; 
се говори, в. него, за, | 
и, костенурка, таралеж; I 
съюз, сключили, те;
един, помагали си, на, друг.

Подчертайте думите със звучен съгласен на края, който се изговаря и 
чува като беззвучен.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК: 
мраз — студ 
интерес — интересен

клас — житен, ученически 
съюз — съюзявам се.

ИЗГОВОР И ПРАВОПИС НА ЗВУЧНИТЕ СЪГЛАСНИ 
ПРЕД БЕЗЗВУЧНИ В СРЕДАТА НА ДУМИТЕ

©Прочетете думите по двойки: 

риба — рибка 
обувам — обувки 
рога — рогче

гладък — гладки 
тежък — тежко 
близък — близка.

Изговорете думите риба и рибка. Пред какъв звук стои звучният съгла
сен б в първата дума и пред какъв във втората? Намерете мястото на 
звучния съгласен и в останалите двойки думи.

Как се изговарят и чуват звучните съгласни б, в, г, д, ж, з пред без
звучни?



Звучните съгласни б, в, г, д, ж, з пред беззвучни 
се изговарят и чуват като съответните беззвучни.

Пишат се буквите на звучните съгласни.
За да не сгрешим, правим проверка — пише се 

рибка, защото се казва риба.

Q Прочетете думите. Открийте звучните съгласни, които се чуват като 
беззвучни при изговор. Докажете чрез проверка, че са написани пра
вилно:

Радка — Рада блузка
Снежка сладко

врабче 
почивка.

©Допълнете изреченията с дадените думи. Препишете ги.

Птиче с жълта..............кацна на крушата.
Само една................... беше останала на................
Пак е подранило..............мило.
Софка и Савка са . . .................
Думи за допълване: съседки, гълъбчето, крушка, дръвчето, 

човка.
©Разгледайте картината. Напишете разказ п. по,.



Приятел на чистотата ли е Ваньо?
А вие приятели ли сте на чистотата?
Направете проверка на думите със звучни съгласни, които се изговарят 

и чуват като беззвучни. Например мивка-измивам. Правилно ли сте ги 
написали?

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:

лев — левове — левче врабец — врабка - оабче 
книга — книжка, книжарница; почивка — почивам.

ИЗГОВОР И ПРАВОПИС НА ДУМИ, които 
ЗАВЪРШВАТ НА -СТ, -ЖД, -ЗД

ОИзговорете няколко пъти думите:

чист — чисти ' дъжд — дъждове
мост — мостове грозд — гроздове.

На какви съгласни звукове завършват думите от първите колонки?
Как се проверява правописът на думи, които завършват на два съглас

ни звука -ст, -жд, -зд?
Изговаряйте и пишете т и д в думите, които завър
шват на -ст, -жд, -.зд! Правете винаги проверка.

Препишете стиховете. Прибавете пропуснатите съгласни.

Изкачвай планината, по примера на татко
там въздухът е чи. ., стани и ти тури. .!

В. Паспалеева

Допълнете изречеш т думите част, чест, чист. Препишете ги 

'Пази своята .......
Бъди винаги................. !

...................  от свободно си , ^ме прекарвай чч ....
въздух!



Q Прочетете стиховете: 
Вуйчо Сашо е радист. 
Чичо Ваньо — машинист. 
Бате Кольо е танкист, 
а пък Милко — тракторист.

Машинист и тракторист, 
смел танкист и млад радист, 
я 
е

кажете кои 
прочут тук 

А.

от вас 
като нас?

Разцветников
на ст.Препишете думите, които завършват

Напишете думи за проверка: радист — радисти.
Подчертайте крайната съгласна т.
Q Намерете еднакво написаните думи. Разяснете смисъла им.
Славчо нагази разкопаната пръст.
Пазачът му извика и се закани с пръст.

* ЗАНИМАТЕЛНА ЗАДАЧА
Изговорете внимателно изреченията. В кои думи липсва съгласната 

т? Те са две.
След един час научи още една час от стихотворението. 
Гладен кос глътнал кос.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
чист — чистота пост — граничен пост
грозд — дрозд чужд — чужденец.

Звукове и букви
ОБОБЩЕНИЕ

0 Кои са шестте гласни звука в българския език? Напишете бук
вите им по двойки, както сте ги учили.

0 Определете броя на звуковете, буквите, гласните и съгласните зву
кове в думите от таблицата.

Думи Звукове Букви Гласни Съгласни

град 
гост 
щурец 
честни

4 4 1 3

___________ 1



© Кои гласни са пропуснати в думите? Преди да ги препишете, напра
вете проверка с близка дума:

с - нлив, кл-сове, п-тека, крот-к, бод-р, близ-к, б-ща.
С някои от думите съставете изречения.

Q Йо или ьо? Препишете думите:

мин. .р, шоф. .р, монт. .р, . .нка, Пана, .т, Сто.
Кол. . , Ван. ., . .рданка.

© Допълнете изреченията. Препишете ги.

Танчо стана приятел на ..............................
Партизаните донесоха ...................
Думи за справка: картечница, партизаните.
Проверете правилно ли сте преписали думите.

© Разгледайте картините. Напишете разказ по тях. Използувайте и 
думите мравка, гълъб, бистър, поток, лист, веднъж, ловец, 
прицелил се, ръката, спасила.

Прочетете разказа. Подчертайте думите, в които звучни съгласни се 
чуват като беззвучни. А как написахте лист?

3 Български език II клас



Дума
ДУМАТА — СЪСТАВНА ЧАСТ НА РЕЧТА

' I Прочетете откъса. Разкажете го.
Митко и Стефка се връщаха от училище. Пътят им минава

ше покрай хубав парк. Децата се отбиха в него. Там беше 
много весело. Те решиха да си поиграят.

С какво си послужихте при разказването?
С какво ще си послужите при написването на откъса?

Когато разказваме, си служим с устна реч.
Когато пишем, си служим с писмена реч.

От какво се състои речта?
От какво са съставени изреченията?

Изреченията са съставени от думи.
Думата е част на речта.

©От какво се образува думата? Кога звуковете образуват думи? Зву
ковете образуват дума само когато изразяват някакъв смисъл. Например 
кокиче означава пролетно цвете, молив означава предмет за писане.

Всяка дума има свое значение.
Прочетете думите под нарисуваните предмети.

Обяснете значението на всяка дума.

СТОЛ
тетрадка

Напишете три думи, 
Обяснете тяхното значение.

които означават предмети. 
Съставете с тях изречения.



© Допълнете изреченията с подходящи по значение думи. 
Обяснете значението на подчертаните думи. Препишете изреченията.

Заваля..............дъжд.
Рукна................ дъжд.
Заръси..............дъжд.
Думи за допълване: проливен, пороен, силен, слаб, ситен.
0 Прочетете изреченията. Опитайте се да замените подчертаната дума 

с близки по значение думи.
Чуха се стъпки. Черното птиче се скри в окапалите листа.
Думата се скри може да се замени със следните близки по 

значение думи: се сгуши, се сви.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
устна реч — писмена реч пороен — проливен
руква — излива се ръми — ръси.

ЕДНОЗНАЧНИ И МНОГОЗНАЧНИ ДУМИ

0 Разгледайте картините. Прочетете изреченията срещу тях.

В нашето училище има телевизор.

Птичето се сгуши под майчиното 
си крило.

Самолетът се наклони на дясното 
си крило.



Мама работи в южното крило 
на завода.

Едното крило на прозореца 
е отворено.

Колко предмета означава думата телевизор? Колко значения има тя? 
Има само едно значение, затова е еднозначна.

Колко различни предмета означава думата крило? Колко значения 
има тя?

Как ще наречем дума, която има повече от едно значение?

Думата е еднозначна, когато има едно значение.
Думата е многозначна, когато има няколко значения.

'^Обяснете кои от подчертаните думи са еднозначни и кои многозначни.

Любомир има синя химикалка.
Живка има химикалка с три цвята.
Боли ме десният крак.
Масата е със счупен крак.

Препишете изреченията. Подчертайте многозначните думи.

Стой с изправена глава.
Нарежи глава лук за гозбата.
Купих си нова линия за чертане.
С нея начертах права линия.



0 Разгледайте картините. С какво си играе котката? Около какво 
обикаля спътникът? С коя една и съща дума ще си послужите?

Съставете с думата кълбо по едно изречение за двете картини. Каква е 
тази дума?

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
корито — за пране, на река нос — на човек, на лодка.



Съществително име

О Разгледайте картините. С кои думи се означават нарисуваните пред
мети (живи и неживи). Напишете ги. Към всяка от тях поставете думите 
един, една или едно за разпознаване.

Дума, която означава предмет, се нарича съществително 
име.

© Избройте устно по три съществителни имена, които означават пред
мети от класната стая, училищния двор и книжарницата. Поставете към 
всяко съществително една от думите, с които ги разпознаваме.

© Прочетете стиховете. Препишете съществителните имена.

РАБОТЛИВА ДРУЖИНА

Тръгна дядо на работа, 
а след дядо и бабата, 
а след бабата — внучето 
а след внучето — кучето, 
а след кучето — котката.

Р. Киров

Образец: дружина... я
ii

Съществителните са П (четири се повтарят). Толкова ли преписахте?



0 Допълнете изреченията с подходящи съществителни. Напишете 
изреченията.

Партизанинът стреляше с..............................
Радка пише с............................
Славка си върза синята ......................
© Прочетете откъса. Препишете съществителните имена. Обяснете 

защо са съществителни имена.
Готово! Умито е лицето. Очите блестят като Звездици. Бу-• 

зите се червенеят като божури. Чисти са ушите, зъбките и 
носът. Бяла е шията, сресана е косата. н.Монев

© Разгледайте картината. Кои животни е нарисувала Любка? Какви 
грешки е допуснала?

Съставете изречения, без да допуснете грешките на Любка.
Напишете само съществителните имена, които сте употребили.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК: 
лекар — доктор 
шия — врат — гуша

внук — внучка — внуче
коса — коса.

СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ
УПРАЖНЕНИЯ

0 Препишете от думите само съществителните имена:

крак, ръка, обичам, играя, лице, ухо, око, мост, ученик, 
път, пътувам, кушетка, лекар, лекувам.
Съществителните имена са десет.



@ Прочетете изреченията. Открийте съществителните имена.

Мълния проряза небето. Гръм разтърси земята. Духна силен 
вятър. Заплющя едър дъжд.

Съществителните имена мълния, гръм, буря, вятър, дъжд, 
град, сняг означават природни явления.

© Прочетете изреченията. Препишете само съществителните имена.

Ако искаш да се издигнеш по-високо от орлите, стани летец! 
Искаш ли да кръстосваш безкрайните морета, стани моряк! 
Искаш ли да караш змей с огнени очи по железния път, 
стани машинист!

А. Разцветников

Във всяко изречение има по две съществителни. Само в последното са 
четири.

©От дадените съществителни имена образувайте нови съществителни 
имена по образеца:

овца, машина, крава, градина, трактор.

Образец: овца — овчар, машина — машинист.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
мълния — гръм; буря — ураган; летец — пилот.

ВИДОВЕ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА

©Прочетете съществителните имена:

жена дете река град куче
Мария Ивайло Искър Шумен Шаро.
Сравнете ги. Защо едните са написани с начална малка буква, а другите 

с главна?
Съществителните имена жена, дете, река, град, куче са 

съществителни нарицателни имена. Те се пишат с начална 
малка буква.

Съществителните имена Мария, Ивайло, Искър, Шумен, 
Шаро са съществителни собствени. Те се пишат с начална 
главна буква.

Колко вида са съществителните имена?



Съществителните имена са два вида ? собствени
нари цателн и.

©Препишете съществителните. Подредете ги в колонки по вид: 

крава, стая, Искър, Пирин, Асен, планина, Бойка, 
Сивушка, море, камък, гълъб, момиче.
Съществителни нарицателни Съществителни собствени

крава Сивушка
^Прочетете откъса. Препишете в две колонки съществителните имена 

по вид.
Аглика и Ванчето беряха цветя из полянката. Буби лаеше 

и гонеше пеперуди. Наоколо прелитаха врабчета, жужеха 
пчели. В близките храсти пееха птици.

Ив. Василев

Съществителни нарицателни Съществителни собствени
цветя Аглика

Съществителните нарицателни са седем, а съществителните собствени — 
три.

Подберете и напишете към всяко съществително нарицателно под
ходящо съществително собствено име:

куче, крава, овца, катеричка, момче, баба, река, град, 
планина, Родопи, Ваклуша, Мурджо, Рунтавелка, Сивушка, 
Пена, Тунджа, Бургас, Стефан.

Образец: куче — Мурджо.
* ©Разгледайте картините. Съставете разказ. Поставете имена на де
цата и животните.



ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
съществителни собствени — съществителни нарицателни; 

иглика — Иглика, теменужка — Теменужка, росица — Росица.

РОД НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА

Q Прочетете съществителните имена. Прибавете към тях една от думите 
един, една, едно. Препишете ги в три колонки:

камион, ръка, бригадирка, врабче, зърно, инженер.

Образец: един една едно
камион ръка врабче

Всяко съществително име има род.
Родът на съществителното име се определя с думите 

един, една, едно.

един инженер — мъжки род;
една бригадирка — женски род;
едно дете — среден род.

Разгледайте картината. Намислете по нея съществителни нарица
телни имена. Напишете ги в три колонки според рода.

Образец: м. р. (един) ж. р. (една) ср. р. (едно)
шал щипка въже

Прочетете стихотворението. Препишете само съществителните нари
цателни имена от мъжки род.



ГРАНИЧАР

Имах куче Вълчо, 
верен, мил другар, 
той замина с батко, 
стана граничар.

Границата наша, 
родния ни край 
батко пази с пушка, 
Вълчо пази с лай.

Б .Светлинов

Съществителните нарицателни от мъжки род са седем (две от тях се 
повтарят).

О Напишете по три съществителни имена от мъжки, женски и среден 
род. С три от тях съставете изречения.

* ЗАНИМАТЕЛНА ИГРА
От всеки ред изберете по едно съществително — според посочения род. 

Напишете ги едно под друго. Прочетете надолу първите им букви.
1. клон, кора, лист — съществително от женски род;
2. сврака, гарга, орел — съществително от мъжки род;
3. океан, река, море — съществително от среден род;
4. коза, овца, агне — съществително от среден род;
5. крак, чело, ръка — съществително от женски род.
Който пръв състави новото съществително име и определи от кой род 

е, печели играта.

РОД НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА
УПРАЖНЕНИЯ

Й Разгледайте картината. Напишете съществителните нарицателни 
имена, с които се означават нарисуваните предмети. Подредете ги в колон
ки според техния род.



м. р. (един) ж. р. (една) ср. р. (едно) 
©Препишете съществителните имена в колонки според рода им: 

пчела, лястовичка, вол, крава, магаре, 
козле, слон, пиле, тигър.
От всеки род има по три съществителни нарицателни имена.
©От кой род са дадените съществителни имена? Образувайте от тях 

съществителни от женски род:
спортист, телефонист, градинар, учител, лекар.
Образец: спортист — спортистка.
О Прочетете стихотворението. Препишете умалителните съществител

ни имена. Определете рода им.

ЗАЙКО И ВРАНКА 
Зайко плаче из горичката: 
«Где ли ми е ръкавичката? 
На полянката играх.
Там ли си я Изтървах?»

Образец:

Вранка грачи от елхичката: 
«Знам къде е ръкавичката. 
Дай ми орех и завчас 
ще ти я покажа аз.»

Д. Спасов
гора — горичка, женски род.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
мъжки род, женски род, среден род; граница — граничар; 
род — народ — родина; тигър — тигри.

ЧИСЛО НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА

О Разгледайте картинките. Напишете в две колонки съществителните 
нарицателни имена, с които се назовават нарисуваните предмети.

един предмет много предмети



По колко предмета означават съществителните имена в първата ко
лонка? А по колко съществителните от втората?

Когато означава един предмет, съществителното име е в 
единствено число (ед. ч.): самолет.

Когато означава много предмети, съществителното име 
е в множествено число (мн. ч.): самрлети.

Съществителните имена се изменят по число:
ед. ч. мн. ч.
магазин магазини
бор 
птица

борове 
птици

село
Q Напишете в

села.
множествено число следните съществителни имена:

учител, лев, звезда, страна, 
знаме, поле, ухо, око, дете.

© Напишете в ед. ч. съществителните имена: 

комунисти, ракети, момчета, 
мъже, работнички, езера.
© Прочетете стихотворението. Определете числото на съществителните 

имена. Напишете ги в колонка. Срещу тях ги напишете в ед. ч.



В горите, в горите, в горите зелени. i
ах, знам —
тъй много цветя има там. 
Къпинки и дренки, 
и гъбки червенки, 
и птички, и песни, 
и ягоди пресни —
тъй много, тъй много са там.

н

Г. Милев
\Прочетете приказката. Препишете съществителните нарицателни 

имена в две колонки според числото им.

ПРИКАЗКА ЗА ГОРАТА
Тая сутрин някой бутна борчето с ръка. То извика:
— Кой ме буди днес така?
Ала спяха още всички: спяха малките ели, спяха зайчета 

и птички, Тарльо с дългите бодли. И немирните врабчета, дето 
скачаха навън със измръзнали крачета, спяха сладък-сла- 
дък сън.

Кой ли борчето събуди? Кой се крие в таз гора?
Вл. Голее

Образец: ед. ч. мн. ч.
приказка 

1П
ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:

знаме — знамена — знаменосец

ели

къпина — къпини
птица — птичка — птиченце сън — сънища.

ЧИСЛО НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА

УПРАЖНЕНИЯ
fX7> <1

|1 Прочетете стихотворението. Извадете в две колонки според числото 
съществителните имена в него.



Есента боядиса листата 
на брезата.
После ветровете, 
през лятото спали, 
се разбудиха 
и надуха кавали.

ед. ч.

Днес ще има голям карнавал. 
Вижте върбите — 
позлатили са си косите.
Вижте младия бук — 
облякъл червен ямурлук.
Дори шипката си е наметнала шал. 

JJ.M илева
МН. ч.

карнавал ветровете
В ед. ч. са осем съществителни, а в мн. ч. — пет.
@ Напишете съществителните нарицателни имена в ед. ч.

Внимавайте! Четири от тях в ед. ч. завършват на звучна съгласна: 
градове, площади, улици, училища, кръгове, 
гълъби, камъни, ръце.

'gj Прочетете изреченията. Променете подчертаните съществителни 
имена в мн. ч. Напишете новите изречения.

Баба ми разказа приказка. '
Мама ми купи книга и тетрадка.
Нарисувах самолет.
Подариха ми играчка.
Q Напишете две изречения със съществителни имена в мн. число. 

Опитайте се да промените съществителните имена в ед. число.

Образец: Купих
ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК: 

селянин — селяни 
вятър — ветрове

книги — Купих книга.

боядисвам — оцветявам 
червен — ален.

РОД И ЧИСЛО НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА
УПРАЖНЕНИЯ___________

0 Прочетете изречението. Препишете съществителните нарицателни 
имена в колонка. Определете рода и числото им:

В кухнята на столчето стоеше широка кошница, на печката — 
тенджера, а на масата голяма бяла чиния.

В.Бианки



@ Определете рода на съществителните имена, като преди това ги 
превърнете в ед. ч.: 
командири, книги, дворове, морета, градинки.

Образец: командири — командир, м. р.

Прочетете откъса. Открийте съществителните имена. Определете 
рода и числото им.

Един селянин намислил да ожени сина си за добро и ра
ботно момиче. Натоварил колата със сливи. Тръгнал по селата 
да ги продава.

Разбързали се жени, моми, баби да метат къщите.
Нар. приказка

Две от съществителните имена са от м. р., шест от ж. р. и две от ср. р. 
Така ли е при вас?
0 Прочетете гатанките. Отгатнете ги. Напишете само отговорите им. 

Определете рода и числото на съществителните имена, които сте написали.

1. Една къща на една греда стои и пак не пада.

2. Като малък зелен, като голям червен.

3. Нищо не е изгубила, а все дири.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
герой — герои геройство — подвиг
истина — правда знаме — флаг.

Правопис на съществителните собствени 
имена
ЛИЧНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ

0 Разкажете накратко какво знаете за:

Иван Минчев Вазов,
Митко Трифонов Палаузов.

Какви са имената Иван и Митко?



Това са лични, имена. С каква начална буква са написани? 
Какви са имената Минчев и Трифонов?
Това са бащини имена. С каква начална буква са написани?
Какви са имената Вазов и Палаузов?
Това са фамилни имена. С каква начална буква са написани?

Личните, бащините и фамилните имена са съществител
ни собствени имена.

Пишат се с начална главна буква.

©Напишете своето лично, бащино и фамилно име.
©Напишете трите имена на патрона на вашето училище.
© Прочетете стихотворението. Препишете само личните имена на

децата.

Пет другарки мили 
где ли са се скрили? 
Аз ги знам, 
ей ги там:
Т инка
зад Латинка, 
Янка

зад Борянка, 
Ленка
зад Миленка, 
Илка
зад Василка, 
Динка
зад Радинка.

Й. Друмешки

©Прочетете изреченията. Препишете съществителните собствени имена 
в три колонки: лични, бащини и фамилни.

Георги Димитров Михайлов’е вожд и учител на българския 
народ. ч

Васил Петров Коларов е най-близкият другар и помощник 
на Георги Димитров. ,

Никола Йонков Вапцаров е автор на стихотворението «Ма
шинист».

С какви букви написахте съществителните собствени имена? 
* Ж Прочетете имената. От подчертаните лични имена образувайте ба
щини. Напишете ги така: Павел Симеон — Павел Симеонов.

Светла Петър, Елена Никола, Живко Драган, 
Сийка Чавдар, Стоян Васил, Йорданка Стефан.
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\ Напишете по едно изречение със съществителните собствени имена
Владимир Илич Ленин, Васил Иванов Левски.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК: 
вожд — ръководител 
лъв — лев — Левски

другар — приятел 
Живко — жив.

ИМЕНА НА СЕЛА, ГРАДОВЕ, ДЪРЖАВИ

О Прочетете изреченията. Намерете съществителните собствени имена. 
На какво са имена те? Препишете ги.

Всеки българин знае имената на селата Шипка и Шейново.
Градовете Варна, Бургас, Несебър и Поморие са красиви 

черноморски курорти.
България. Румъния, Югославия, Гърция и Турция са съ

седни държави.
С каква начална буква се пишат имената на селата, градовете и дър

жавите?

Имената на селата, градовете и държавите са съществителни 
собствени. Те се пишат с начална главна буква.

Напишете името на селището (село или град), в което живеете. 
Съставете с него изречение.

€) Напишете имената на три села, три града и три държави. С три от 
тях съставете изречения.

0 Отговорете на въпросите. Напишете отговорите. С каква начална 
буква ще ги напишете?

Коя е нашата татковина?
Коя е нашата столица?
\<ъде е роден Георги Димитров?

© Прочетете изреченията. Препишете съществителните собствени 
имена.

Стара планина е най-гъсто населената наша планина. Нався
къде из нея са пръснати многобройни селища. В полите й се 
редят градове като Белоградчик, Враца, Ботевград, Етро
поле, Тетевен, Троян, Севлиево, Габрово. Трявна, Дряново, 
Елена, Котел и др.



Подредете думите от всеки.ред в изречения. Напишете изреченията.

Ленин, родина, на, е, Съветският съюз;
България, Съветският съюз, и, братски, са, социалисти

чески, страни;
Москва, на, столица, е, Съветския съюз.

* ЗАНИМАТЕЛНА ЗАДАЧА
Името на кой наш град съвпада с названието на голям съд за вода? 

Двете думи се различават по място на ударението и по правопис.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:

дрян — Дряново с * женско име Елена
име на град

Ботевград — град на името на Ботев.
Димитровград — град на името на Димитров.

ИМЕНА НА РЕКИ, ПЛАНИНИ, ВЪРХОВЕ

О Прочетете изреченията. Обйснете защо подчертаните думи са напи
сани с начална главна буква.

Рила е красива планина. Най-високият й връх е Мусала. 
От Рила извира река Искър. Тя тече край град София. Пре
сича Стара планина. Влива се в река Дунав, която отнася 
водите й в Черно море.

Имената на реките, планините и върховете са съществи
телни собствени.
Те се пишат с начална главна буква.

@ Прочетете изреченията. Препишете в две колонки съществителните соб
ствени имена: в първата — имена на реки, във втората — имена на планини.

Две реки —Марица и Места — ограждат Родопите. На Ро
допите липсва проточеният строен вид на Стара планина. В 
тях не се издигат такива назъбени върхове , като в Рила и 
Пирин. Няма ги зелените дъбови гори на Странджа.



© Препишете изреченията. Поставете пропуснатата буква в собстве
ните имена на планините.

Падна дебел сняг. По планините излязоха скиори. Склоно
вете на .ила, .одопите, .тара планина, .итоша и .ирин ожи
вяха. Започна зимният спорт.

0На кои реки, планини и върхове знаете имената? С две от тях напи
шете изречения.

©Съставете разказ, като отговорите на въпросите:
В кое селище (село или град) живеете?
Кои други селища (села или градове) се намират до вашето селище?
Коя река минава през или край вашето селище?
Има ли наблизо планина? (Коя планина се намира наблизо край- ва

шето селище?)

Образец: Аз живея. . . .

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:

* ЗАНИМАТЕЛНА ЗАДАЧА
Пропуснете първите букви на трите думи: косъм, варда, свит.
Ще получите имената на три наши реки. С каква начална буква ще ги 

напишете?

връх — върхове склон — склонове.

ИМЕНА НА УЛИЦИ, УЧИЛИЩА, МУЗЕИ

О Прочетете откъса. Препишете съществителните собствени имена. 
Подчертаните думи също са съществителни собствени имена. На какво 
са имена? Как са написани? Препишете ги заедно със съществителните 
нарицателни, които стоят пред тях.

Иван Вазов е голям български писател. Той е написал мно
го стихотворения и разкази. Много училища в България носят 
неговото име. В София училище «Иван Вазов» се намира на 
улица «Кирил Янев» № 40.

Иван Вазов е роден в град Сопот. Родният-му дом е пре
върнат в музей. Той е живял и в София. Тук на улица «Иван 
Вазов» № 10 сега се намира къщата-музей «Иван Вазов».



Имената на улиците, училищата, музеите са съществителни 
собствени. Те се пишат с начална главна буква и се 
ограждат с кавички (« »).

^Прочетете изреченията. Препишете имената на улиците и музеите. 
Внимавайте да не пропуснете кавичките.

В град София има много музеи. На улица «Ангел Кънчев» 
№ 37 се i амира къщата-музей «Никола Йонков Вапцаров», 
а на улица «Лайош Кошут» № 34 — къщата-музей «Димитър 
Благоев».

©Разгледайте картината. Поставете имена на улицата, училището и 
музея. Напишете изречения с тях.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:

къша-музей; един музей — много музеи; кавички.

СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ
ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ

0 Прочетете стиховете. Препишете само съществителните собствени 
имена. -з

Търново грейнало, Търново мило, 
в Янтра небе и скали отразило.

Н. Зидаров



Ако можех с лека лодка 
да потегля на разходка!

Как с нея ще кръстосам 
Тунджа, Арда, Вит и Осъм.

И. Н иколов

Пет от съществителните собствени са имена на реки.

© Препишете само съществителните нарицателни имена. Определете 
рода и числото им.

Георги помагаше на майка си в къщната работа: миеше дъс
ките, измиташе двора, носеше баница или гювеч до фурната. 
Освен цветя малкият градинар насади лук, картофи, маг
даноз.

/С Калчев 
Съществителните нарицателни са 12.
© Прочетете изреченията по двойки. Намерете в тях съществителните 

нарицателни имена с близко значение. Препишете ги.

а. Пристигна радостна вест.
Милко донесе радостно известие.

б. Ястребът е враг на малките птички.
Таралежът е неприятел на змията.

в. Момчето не откъсваше поглед от червеното знаме.
На кораба издигнаха червения флаг.

О Разгледайте картините. Съставете разказ по тях. Напишете съще
ствителните имена — нарицателни и собствени.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК: 
вест — известие враг — неприятел.



СЪКРАЩЕНИЯ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА

О Прочетете изреченията. Определете устно съществителните имена. 
Кои от тях не са написани изцяло?

Г. Димитров е вожд и учител на българския народ. Той е 
роден в с. Ковачевци, Радомирско. В гр. София е живял на 
ул. «Опълченска» № 66. Сега къщата е превърната в къща- 
музей «Г. Димитров».

Защо успяхте да ги прочетете — какви са тези съществителни?

Някои съществителни имена при писане се съкращават 
за удобство (не се пишат изцяло).

©'Разгледайте таблицата. Как са съкратени съществителните — на 
гласна или на съгласна?

Написани

Изцяло Съкратено Изцяло Съкратено

Георги Димитров

Васил Коларов

Христо Ботев 
година

Г. Дими
тров 
В. Кола
ров 
Хр. Ботев 
г. или год.

село Ковачевци

град Плевен

река Искър 
улица «Иван Ва
зов»

с. Ковачев
ци
гр. Плевен

р. Искър 
ул. «Ив. Ва
зов»

Каква буква следва след съкращението?
Какъв знак се пише след съкратените съществителни?

Съществителните имена се съкращават на съгласна пред 
гласна.

След съкратената дума се пише точка.
Съкратените съществителни се четат изцяло.



© Съкратете подчертаните съществителни имена — нарицателни и 
собствени. Препишете изреченията.

Христо Ботев е роден в град Калофер.
Васил Левски е роден в град Карлово.
Русе е най-големият и красив град на река Дунав.

Образец; гр. Калофер.
0 Прочетете съкратените думи. Те се четат изцяло, нали? 
Ив. Вазов, В. Левски, В. Терешкова, В. Коларов, 
ул. «Г. Димитров», гр. Варна, с. Бобошево, р. Места.

•фь-Съкратете подчертаните съществителни имена. Препишете изре
ченията.

Много чавдарчета получават списание «Дружинка». 
Всеки пионер трябва да чете вестник «Септемврийче». 
© Разгледайте таблицата на съкратените собствени имена. 
Как се съкращават личните имена, които започват с гласна?

Изцяло написани Съкратено написани

Емил Коралов 
Асен Разцветников

Ем. Коралов и Е. Коралов
Ас. Разцветников и
А. Разцветников

Когато личното име започва с гласна, може да се съкрати 
на гласна или на съгласна: Е. Коралов и Ем. Коралов.

© Разгледайте как са съкратени названията на мерките. Вие често
ще ги пишете по математика и не трябва да допускате грешки.

метър — м сантиметър — см
литър — л милиметър — мм
грам — г километър — км
килограм — кг тон — т
Пише ли се точка след съкратената дума?



След съкратените названия на единиците мерки не се 
пише точка.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК: 
съкращение — съкратени думи; сп. — списание; 
в. — вестник; с. или стр.—страница; пл. — площад; 
лв. — лев, лева.

Предлози
Q Разгледайте картинките. Обяснете къде се намира топката спрямо 

мрежата.

Гонката е в мрежата. Топката е пред мрежата

Гонката е над мрежата. Топката е под мрежата.

Прочетете думите, които показват къде се намира топката спрямо
мрежата.

Разбира ли се без думите в, пред, над, под къде е топката?
Тези думи се наричат предлози.



Препишете изреченията заедно с предлозите. Подчертайте предлозите. 
Прочетете изреченията. Как се четат предлозите? С коя дума се четат

слято?

Думите в, пред, над, под, зад, с, от, на, до, за, към са 
предлози.

Пишат се отделно, но се четат слято с думата, пред която
стоят.

©Прочетете изреченията. Разгледайте подчертаните предлози. С какви 
букви се пишат в края?

Седнала в градина под дърво Калина.
Моят кораб, като огнен змей, над морето светнал се люлей.
С няколко скока жабата се намери пред лъва.
Далечко след тях вървеше Елка самичка.
Търпелан остана без работа, без хляб и без подслон.
И свирех из гората, подпрян на някой пън.

Предлозите под, над, пред, зад, след се пишат с д на 
края.

Предлозите без, из и през се пишат със з на края.

^Съставете и напишете по едно изречение с предлозите след, пред, 
из, през, от.

Предлогът от се пише с т.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
предлог — предлози; без подслон — без дом, без покрив.

ПРЕДЛОГ В (ВЪВ)
©Сравнете изреченията от двете колонки. Преддуми с кои начални 

букви се пише предлогът във.

През зимата в гората 
няма пойни птички.

През зимата във влака има 
отопление.



В завода работят много Във фабриката работят много 
младежи. младежи.

Във се пише пред думи, които започват с в или ф.

^Прочетете гатанките. Отгатнете ги. Препишете предлога заедно със 
съществителните имена, които стоят след него.

Бели кокошки в кокошарник спят.
Бяло мече в пещ се. пече.
Люта'змия в кът седи.

Образец: в кокошарник.
^Прочетете изреченията. Обяснете защо е употребен предлогът във. 

Препишете го заедно с думите, които стоят след него.

Малкият пастир се взираше във всяка шумка и във всеки
пън.

Децата бяха във възторг от героичната постъпка на малката 
ятачка.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
във фабриката — в завода във влака — в трамвая, 
ятак — помагач; пастир — овчар, говедар козар.

ПРЕДЛОГ С (СЪС)

0Сравнете изреченията от двете 
букви се пише предлогът със?

Косето плакало с горчиви 
сълзи.

Чашката бе украсена с 
пъстри цветя.

колонки. Пред думи с кои начални

Косето намокрило цялата 
гора със сълзи.

Чашката бе украсена със 
златни цветя.

Със се пише пред думи, които започват със с или з.



@ Прочетете пословиците. Препишете само предлога със съществи
телните имена.

С огън шега не бива.
Огън не се гаси със слама.
Не ще мляко с ориз, иска ориз с мляко.
Не ще хляб със сирене, иска сирене с хляб.
@ Прочетете гатанките. Отгатнете ги. Обяснете защо е употребен пред

логът със. Препишете го заедно с думите след него.

Бели, бели главички със зелени очички, 
с тънки, тънки вратлета и кафяви крачета. 
Златна кокошка със златни пиленца. 
И зиме, и лете все е със зелена премяна.

* Свържете и напишете думите от всеки ред в изречение. Подчертайте 
предлозите:

дружба, нашата, съюз, със, Съветския, е, нерушима; 
шега, здравето, със, не, бива.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
■' със смях — с усмивка

със злато — със сребро
със сълзи — с плач, 

със сирене — с масло.

ПРЕДЛОЗИ
ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ

0 Прочетете откъса. Попълнете пропуснатите букви в предлозите. 
Препишете всички предлози заедно с думите, които стоят след тях.

Зимата“ дойде. Остана заекът бе- подслон. Легна по- един 
трън в полето.

Пре- нощта снегът валя, валя. Навред насипа и тръна за 
сипа. Събуди се заекът. В бяла къщичка лежи. С бели стени, с 
бял таван.

Направи си по- снега врата. Нощем скита и- полето за хра 
на, сутрин се прибира.

По Ем. Станев



Предлозите са десет (три се повтарят по два пъти).

Образец: в бяла къщичка.
© Препишете откъса, като попълните пропуснатите предлози.

Дощя се . . заека . . . покрив да живее. Тръгна . . гората 
да дири подслон. Стигна . . един стар дъб. Почука . . кората.

Катеричката подаде главичка и каза:
Направи си . . . дъба къща. Ще ми станеш съсед. Ще жи

веем ,дружба занапред.
//и Ем. Станев

© Разгледайте картините. Съставете по тях изречения.

* 0 Напишете изречения с двойките съществителни имена. Употребете 
и предлози:

дете — училище, работничка - завод, 
кооператор — стопанство.



Прилагателно име
0 Разгледайте картините. Прочетете изреченията. Отговорете на 

въпросите.

Петър направи малък 
самолет.
Какъв самолет направи 
Петър ?

Боян подари на сестра си 
хубава книжка.
Каква книжка подари Боян 
на сестра си?

Росица нарисува бяло 
зайче.
Какво зайче нарисува 
Роси'ца?

Весели чавдарчета вървят 
по улицата.
Какви чавдарчета вървят 
по улицата?

Какво означават думите малък, хубава, бяло, весели? Кои думи по
ясняват те?

Те означават признаци на нарисуваните предмети. Поясня-



ват съществителните имена самолет, книжка, зайче и чавдар
чета.

На кои въпроси отговарят думите, които означават признаци?

Дума, която означава признак на предмет, се нарича 
прилагателно име.

Прилагателното име пояснява съществителното име.
Отговаря на въпроса какъв (каква, какво, какви).

@ Прибавете устно към съществителните имена подходящи прилага-
тел ни имена. Ръководете се от въпросите.

какъв? каква? какво? какви?
връх ябълка дете ученици
моряк къща дърво рози

Образец: Какъв връх? — Висок връх.

© Прочетете изреченията. Открийте прилагателните имена, които 
поясняват подчертаните съществителни имена.

Малко синеоко момиче със златна косица се наведе над 
бистрата вода. Планинското поточе помисли, че момичето е 
голямо цвете. Затова много се изненада, когато златокосата 
девойка заговори.

По Д. Попова

\ Прочетете откъса. Препишете го. Открийте прилагателните имена.

Работете така: В далечен град живяло малко
1. Подчертавайте съществи- чернокосо момиченце. То обича - 
телните имена с------------- ло скъпите и красиви неща. Има-
2. Намерете прилагателни- ло си шкафче. В шкафчето имало 
те имена, които ги. поясня- гипсови котенца, порцеланови 
ват. Тях подчертатйе е4------кученца, мъхести маймунки, ко

жени зайчета, джудженца с остро- 
върхи калпачета.

Л. Ди.юв

Съществителните имена са 11', а прилагателните — 10.



Има ли съществителни без прилагателни имена?
Има ли съществителни с едно прилагателно име?
Има ли съществителни с повече от едно прилагателно име?

* © Заменете подчертаните прилагателни имена с други, близки по 
значение.

Пързалката се огласяше от веселите гласове на децата. 
Като стрела прелетя пъргав елен.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК'
весел — радостен; златокоса — с коса като злато; 
синеок — със сини очи;
какъв, каква, какво, какви.

ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ
УПРАЖНЕНИЯ

О Прочетете изреченията. Препишете съществителните имена заедно 
с прилагателните, които ги поясняват. Напишете въпросите, на които 
отговарят.

Зад широката река, в тъмна и страшна гора живеело гроз
но джудже. Някога то било великан и владетел на голяма 
страна. От злоба то се стопило и станало джудже с великанска 
сила.

И. Планински
@ Прочетете откъса. Препишете изреченията. На мястото на въпро

сите поставете подходящи прилагателни имена.
Снощи в гората валеше (какъв?) дъжд, духаше (какъв?) 

вятър. Всичко беше мокро и черно. А сега дърветата са заси
пани с (какъв?) и (какъв?) сняг. Клоните им са приведени до 
земята. И цялата гора е (каква?) и (каква?), сякаш не е гора, 
а сън.

По Ем. Станев
© Прочетете изреченията по двойки. Препишете прилагателните имена, 

които са близки по значение.
Отнякъде долиташе звучна песен.
Разнесе се звънлива песен.



Петър попита с неясен глас.
Калин чу някакъв задавен глас.

* G Препишете изреченията. Изберете по-подходящото прилагателно:
През зимата духа (студен, леден) вятър.
Обичам (топъл, горещ) хляб.
По пътя имаше (страшни, опасни) завои.
© Разгледайте картините. Отговорете на въпроса.

Кои какъв е?

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК: 
владетел — господар песен — звучна, звънлива 
дете — услужливо, учтиво, възпитано, работливо.

РОД И ЧИСЛО НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНА

О Определете рода и числото на съществителните нарицателни имена: 
сняг, покривка, кокиче, снежинки.
Прибавете към тях прилагателното име бял {бяла, бяло 
бели).

Прилагателните имена приемат рода и числото на съще
ствителните имена, които поясняват, например:

бял сняг 
бяла покривка 
бяло кокиче 
бели снежинки 

м. р. ед. ч., 
ж. р. ед. ч., 
ср. р. ед. ч., 
ж. р. мн. ч
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©Определете рода и числото на прилагателните имена от колонките: 
млад юнак кратка почивка ново ножче 
храбър народ майчина милувка горещо мляко.

Образец: Прилагателните Имена млад, храбър са от 
м. р. ед. ч., защото поясняват съществителни имена от 
м. р. ед. ч.

© Препишете прилагателните имена заедно със съществителните след 
тях. Определете числото им.

Бяла птицо, издигни ме, над високите балкани, 
в небесата понеси ме, над зелените поляни.

Т. Янчев
Образец: бяла птицо — ж. р. ед. ч.

©Определете рода и числото на прилагателните имена. Как ще постъ
пите? Променете съществителните и прилагателните имена от мн. ч. в 
ед. ч. Напишете ги.
яки крила сръчни ръце силни мъже
здрави зъби пъргави момичета весели деца

Образец: яко крило — ср. р. ед. ч.
©Препишете прилагателните имена. Срещу тях напишете прилагател

ни с противоположно значение. Определете рода и числото им: 
дребен дъжд горещ ден весела девойка
ниско дърво остро ножче млада жена.

© Разгледайте картините. Съставете разказ. Използувайте прилага
телни имена.



ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК: 
сръчен — чевръст пъргав — бърз 
храна — хранилка.

РОД И ЧИСЛО НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНА
УПРАЖНЕНИЯ ‘'-------- - —-   ■ ■ . ______ fflMWTT»-

© Прочетете откъса. Препишете прилагателните имена заедно със 
съществителните, към които се отнасят. Определете рода и числото им

Зиме цялата природа притихва. Гората спи зимен сън. Спят 
и тихите бистри реки под леда.

Често вали сняг. В ясни дни той блести на слънцето като 
сребро. Студът е накичил клоните на дърветата с чудни цветя 
от скреж.

Понякога връхлитат силни бури.
По Е. Пелин 

©Препишете само прилагателните имена, които са в множествено 
число, заедно със съществителните имена. Променете ги в ед. ч. Опреде
лете рода им.

Хубава е нашата Пирин планина!
Какви високи върхове, покрити цяла година със сняг, какви 

зелени долини, какви страшни борови гори, какви дивни 
хубости!

Ив. Вазов

Образец: високи върхове — висок връх — м. р. ед. ч. 
©С кои прилагателни можете да свържете съществителните имена 

зима и сняг? Само студена ли е зимата? Само бял ли е снегът? Определете 
рода и числото на прилагателните имена.

0С кои съществителни имена могат да се свържат прилагателните 
имена храбър, буйна, синьо, пъргави?

Образец: храбър народ (боец. . . .).
© Изберете по едно прилагателно име от всеки ред и напишете изре

чение:
палав, игрив, жив, пъргав; 
мгазовита, студена, ледена;



вежливи, учтиви, внимателни;
мило, скъпо, драго, свидно.

Разгледайте картината. Съставете'разказ по нея. Кои прилагателни 
ще употребите?

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
дивни хубости — чудни хубости 
урва — дол със стръмни брегове.

ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ
ОБОБЩЕНИЕ

0 Прочетете стиховете. Намерете прилагателните имена. Устно опре
делете рода и числото им. Какво означават прилагателните имена?

Зимна вечер губер бял размята, 
спи ми, малко зрънце, под земята, 
спи и слушай как незнайни хали 
свирят в мрака с ледени кавали.

А. Разцветников
Образец: бял губер — м. р. ед. ч.
У Променете и напишете в ед. ч. прилагателните заедно със съществи

телните имена:
бързи влакове млади строители
сладки плодове добри съседи.

Как написахте прилагателните и съществителните имена, които за
вършват на звучна съгласна?

© Променете изреченията според образеца.



Минзухарът е жълт — 
Заекът е страхлив —

Лисицата е хитра —, 
Козлето е игриво —

Образец: Минзухарът е жълт — жълт минзухар. 
ЗАНИМАТЕЛНА ИГРА
Прочетете гатанката. Можем ли да я отгатнем без прилагателните 

имена? Проверете!
Малък, тънък Пешко, 
с черен, остър нос, 
в нова пъстра дрешка 
крачи ням и бос.
Води го с ръчица умен ученик. 
Кой ли е, дечица, този смел вс

А. М уратов 
ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК: 
губер — дебела вълнена покривка хала — буря
смел — храбър — безстрашен пъстър — шарен.

СЪЩЕСТВИТЕЛНИ И ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА
ПРЕГОВОР
0 Какво знаете за съществителните и прилагателните имена? Сравнете 

своите отговори с написаното в колонките.

Съществителни имена Прилагателни имена

1. Означават предмети: мо
лив, човек, сърна, Никола, 
улица.

2. Употребяват се и без при
лагателни имена.

3. Имат свой род и свое чи
сло: един завод, една ули
ца, едно море, много уче
ници.

1. Означават признаци на 
предмети: нов (чин), сво

бодна (родина).
2. Употребяват се със съще

ствителни имена — пояс
няват ги: висока планина.

3. Нямат свой род и число. 
Приемат рода и числото на 
съществителното име, кое
то поясняват: малък град, 
малка къща, малко село, 
малки деца.



Q Препишете думите в две колонки: в първата колонка съществител
ните имена, а във втората — прилагателните:

млад, младост, хубав, хубост, лято, брат;
радостен, радост, железен, желязо.
Внимавайте върху правописа на думите.
ф Препишете откъса. Подчертайте съществителни те и прилагател

ните имена. Определете устно рода и числото им.
Навъ-н вятърът фучеше. Снежна фъртуна се виеше като гъст 

бял облак. Трифон коленичи и бързо развърза раницата си. 
Коленете му потънаха в студената вода, която беше се насъ
брала в дъното на скривалището.

М. Марчевски
Q Разгледайте картината. Съставете разказ със заглавие «Зима в 

гората».

* Прочетете изреченията по двойки. Сравнете подчертаните думи. 
Открийте разликата.
Стъпила в реката плитка. Вчера срещнах Петковия син
пее Руска, реши плитка. зъби тракаше, от студ бе син,

И. К. Кръстев
ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК: 
фъртуна — виелица 
коляно — коленича

фучи — свири — духа силно 
гъст — гъсталак.



Лични местоимения
ОПрочетете разказа. Какво заместват подчертаните думи?

МАЛКИТЕ ЛОВЦИ
Володя и Оля изпълзяха по ред от колибата.
— Ти ще отидеш на лов — каза Оля, — а аз ще запаля 

огън.
Тя събра на куп сухи клончета и скоро лумна хуба§ огън.
— Вие какво правите тук? — чуха те гласа на Митя.
— Ние играем на индианци — бързо заговори Володя. — 

Аз съм ловецът Горската буря.
По А. Кононов 

Подчертаните думи заместват съществителни имена.
Кое съществително замества думата ти? Кое съществително замества 

думата аз? А думите вие, ние?

Думите аз, ти, той (тя, то), ние, вие, те са лични 
местоимения.

Те заместват съществителни имена.

@ Препишете изреченията. В скобите поставете съществителните 
имена, които са заместени с лични местоимения.

Бабичката рекла на момичето:
— Аз (..............) отивам на гости, а ти (..................). разтреби

къщата, нахрани гадинките. Те (.............. ) не хапят, не се
плаши от тях.

Образец: Аз (бабичката) отивам. . .
'•» Прочетете разказа. Препишете само личните местоимения. Срещу 

тях напишете съществителните имена, които те заместват.
ИМЕТО НА ОТРЯДА
— Ние сме вече партизански отряд! — подчерта команди

рът. — Трябва да си изберем име на отряда.
— Чавдар, другари, Чавдар! — извика Стефчо. ToiT за

почна да декламира Ботевото стихотворение.



— Аз съм съгласен — каза Лазар. —Ние имаме право да 
носим това име.

По В. Андреев
0 Съставете изречения с личните местоимения — аз, той, ние, те. Опре

делете кои са заместените съществителни.

ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ
УПРАЖНЕНИЯ

0 Препишете изреченията. Заменете подчертаните съществителни име
на с подходящи лични местоимения.

Имало едно време един дядо и една баба. Дядото и бабата 
си имали внучка. Внучката се казвала Милена.

Един ден дошли нейните другарки. Другарките й я пока
нили да отидат в гората за гъби.
0 Препишете изреченията. Намерете повторените съществителни 

имена. Заменете ги с лични местоимения.
Небето било безоблачно и синьо. Морето не шумяло както 

обикновено. Морето сякаш шепнело приказка за чудния подво
ден свят.

Неочаквано на брега се появило момченце. Момченцето 
имало чипо носленце и светла къдрава косица. Наричали го 
Чипоноско.
0 Разгледайте картината. Какво разказва за себе си и за своя другар 

момчето на сестра си. Напишете изречения с местоименията аз, той, тя, 
ние. Свържете ги в разказ «Ние ще станем художници».



ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК-
лумна ■— изведнъж пламна буен огън 
играем на индианци — играем на войници 
хайдушки огън — лагерен огън.

ПИСАНЕ НА НЕУДАРЕНИ ЕДНОСРИЧНИ ДУМИ

О Прочетете написаното. Сравнете подчертаните думи. Има ли раз
лика в смисъла им?

моята майка — майка ми
твоята -майка — майка ти
неговата майка — майка му
нейната майка — майка й
Прочетете отново думите от втората колонка. Как се четат подчертаните 

едносрични думи? А как се пишат?

Едносричните думи ми, ти, му, й са еднакви по смисъл с 
думите моята, твоята, неговата, нейната.

Четат се слято със съществителните имена, но се пишат 
отделно от тях.

©Прочетете изреченията. Заменете устно подчертаните думи със съот
ветните им едносрични думи. Променя ли се смисълът на изреченията?

Нашата родина е свободна. Нашите села са спретнати и 
чисти. Вашето училище е обявено за първенец. Вашите ри
сунки са хубави.

Едносрични думи за заменяне: ни, ви

Образец: Родината ни е свободна.
© Прочетете изреченията. Заменете подчертаните думи със съответ

ните им едносрични думи. Напишете ги.
Моята (ми) майка е тъкачка в завода.
Срещнах твоята (ти) сестра Милена.
Моята (ми) сестра и нейната (й) приятелка Росица полу

чиха златни ордени.
Образец: Майка ми е тъкачка в завода.



Прочетете изреченията, които написахте.
0. Съставете изречения с думите:

баща й, улицата ни, другарите ти, книгите ни, връзката му.
@ Съставете разказ със заглавие «Нашето семейство». Разкажете какво 

работи всеки член от вашето семейство.

ПИСАНЕ НА НЕУДАРЕНИ ЕДНОСРИЧНИ ДУМИ

УПРАЖНЕНИЯ

0 Напишете изреченията по образеца:

Брат . . . е летец.

Баща ... е миньор.

Образец: Брат ми е летец. Брат ти е летец. Брат му 
е летец. Брат й е летец.

0 Прочетете изреченията. Заменете подчертаните думи със съответните 
им едносрични думи.

Нашият език е хубав и звучен.
Хубаво е нашето отечество.
Вашите съученици са прилежни.
Вашата песен е бодра.
0 Прочетете изреченията по двойки. Извадете в колонки личните 

местоимения и едносричните думи.

Ние сме задружни чавдарчета.
Четен командир ни е Славка.
Вие сте трудолюбиви чавдарчета.
Затова четата ви е на първо място.

Различавайте при писане личните местоимения ние, вие 
от едносричните думи ни, ви.



т" Прочетете изреченията. Заменете подчертаните думи с едносрични 
думи. Препишете изреченията.

Бисерка е Моя приятели?. Нейната майка е бригадирка. 
Нейният брат е пионер. Нейното сестрице посещава детската 
градина.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:

нашата — вашата нашето — вашето нашите — вашите 
ние — ни е вие — ви е.



Глагол
О Разгледайте картинките. Отговорете на въпросите «Какво прави?», 

«Какво правят?» 
чете играят

плава летят
Какво означават думите чете, плува, играят, летят? 

Те означават действия.

Дума, която означава действие на лице или предмет, се 
нарича глагол.

Глаголът отговаря на въпросите «Какво прави?», «Какво 
правят?» Подчертава се с две прави черти.



©Прочетете стиховете. Обяснете защо подчертаните думи са глаголи. 
Едно голямо слънце 
ни топли и ни свети.
То гали всяко зрънце, 
дръвче, тревичка, цвете.

На двора с нас играе 
и смее се, и тича.
За нас в сребро сияе, 
защото ни обича!

М. Лъкатник
©Прочетете стиховете. Намерете глаголите. Помагайте си с въпросите. 

Едно кокиченце наднича Ветрец в. гората щом затича, 
над бели снежни пелени. то трепне и звъни, звъни.

Г. Алексиев
©Прочетете думите. Препишете само глаголите. Помагайте си с въп

роса «Какво правя». Какви са останалите думи?

пея. песен, работя, работник, чета, читанка.
градя, градина, рисувам, рисунка.
Глаголите са пет. Толкова ли преписахте?
С три от тях напишете изречения.

©Напишете пет глагола: да означават действия, които извършвате, 
след като се върнете от училище.

ГЛАГОЛ
УПРАЖНЕНИЯ

©Разгледайте картините. Съставете разказ по тях. Кои глаголи упо
требихте? Напишете ги.



@ Прочетете изречението. Заменете глагола се смая с глагола се учуди. 
Напишете изреченията. Сравнете ги по смисъл.

Калинка видя гълъбчето и се смая.
Частицата се се изговаря заедно с глагола, но се пише 

отделно,

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК: 
гали — милва 
смее се — усмихва се

пожарникар — огнеборец 
спасявам — спасител.

ЧИСЛО НА ГЛАГОЛА________________________ _________
0 Разгледайте картинките. Прочетете написаното под тях. Отгово 

реге на въпросите.

Какво прави? Какво правят?

Момиче рисува. Момичета рисуват.
Кои са съществителните имена в изреченията? В кое число са те?
В кое число са глаголите? Защо глаголът рисува е в единствено число? 

Колко лица извършват действието?
Защо глаголът рисуват е в множествено число? Колко лица извършват 

действието?

Глаголът има две числа:
единствено число, когато едно лице (един предмет) върши

''йствието; множествено число, когато много лица
^предмети) вършат действието.



№ Прочетете изреченията. Обяснете защо глаголите от първата колон
ка са в ед. ч., а глаголите от втората са в мн. ч.

Влизам в класната стая. Влизаме в класната стая.
Сядам тихо на чина си. Сядаме тихо на чиновете си.

Прочетете гатанките. Препишете глаголите в две колонки според 
числото им.

Две бели врани все се кълват и пак се събират.
Без език живее, ни яде, ни пие, а говори и пее.
Ти го биеш — то скача.

Обр азец:
ед. те
жи вее

мн. ч.
се кълват

0 Допълнете изреченията. Поставете подходящи глаголи-на мястото 
на въпроса. В кое число са?

Ученикът (Какво прави?). . .
Шивачката (Какво прави?). . .
Лекарите (Какво правят?). . .
Миньорите (Какво правят?). . .

Образец: Ученикът учи (пише, чете, смята, играе) — ед. ч

© Прочетете изреченията. Променете ги така, че глаголите да бъдат 

в мн. ч. Препишете ги.

Студът си отива. Кокичето цъфти.
Ледът се топи. Врабчето чурулика.
Образец: Студовете си отиват.

© Напишете по три глагола в ед. и в мн. ч. С два от тях съставете из
речения.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:

влизам — излизам сядам — ставам
кълва — кълвач отивам си — връщам се.



ЛИЦЕ НА ГЛАГОЛА

0 Прочетете изреченията. Определете числото на глаголите в двете 
колонки. Поставете към всеки от тях подходящо лично местоимение (аз, 
ти, той, ние, вие, те).

Чета книга.
Четеш стихотворение.
Чете приказка.

Четем книга.
Четете стихотворение.
Четат приказка.

Глаголът има три лица. Те се определят с помощта на 
личните местоимения:

1 лице — аз (ед. ч.): аз чета; ние (мн. ч.): ние четем;
2 лице — ти (ед. ч.): ти четеш; вие (мн. ч.): вие четете;
3 лице — той, тя, то(ел- ч.): той чете; те (мн. ч.): 

те четат.

^Прочетете откъса. Определете лицето и числото на глаголите. По
могнете си с личните местоимения аз, ти, той, ние, те.

Вървим по пътеката един след друг. Спирам изумен:
— Глиган! Гледа към нас!
Другарят ми надниква през рамото ми и казва:
— Не се бой! Глиганите не виждат отдалече.
— Ти откъде знаеш?
— Знам от ловците.

По Гр. Угаров

Образец: вървим (ние) — 1 л. мн. ч.

.^Препишете стихотворението. Подчертайте глаголите. Извадете ги.
Определете лицето и числото им.

ЛЕНИН

От картинки и портрети 
мило се усмихва Ленин. 
Името му златно свети 
на байрачета червени.

По игрища и пързалки 
волно всеки ден играем 
И макар и още малки, 
името на Ленин знаем.

Н. У1арангозои



О б р а з е Ц" се усмихва (той) —'■ 3 л. ед. ч.
© Разгледайте картината. За какво ли разговарят снежният човек и 

момчето?

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК: 
гледам — наблюдавам
шета — ходи

тръпна — вълнувам се 
пъстрокрили птички.

ЛИЦЕ И ЧИСЛО НА ГЛАГОЛА 
УПРАЖНЕНИЯ

© Групирайте глаголите по лице. Помагайте си с личните местои- 
мения:
мечтая, дружите, жадуват, пеем, живее, пътувам, държиш, 
плува, желаете.

1 лице 2 лице 3 лице
мечтая дружите жадуват
Към всяко лице се отнасят по три глагола. 

©Променете глаголите по число. Напишете ги. 
градя, дишаш, води, наближавам, гребеш, дежуря.

Образец: градя — градим; дишаш — дишате.
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© Прочетете стиховете..Препишете само глаголите. Определете лицето 
и числото им.

Ти крачиш с мене в строя, 
а вечер будна с мен стоиш 
и чак до късни нощи, кни.го моя, 
със тихи думи ми шептиш.
На мъдрост-ти ме учиш, книго родна, 
на хубав български език.

И. Радоев 
Глаголите са четири.

Q Прочетете изречението. Заменете последователно глагола крачи 
с глаголите ходи, върви, стъпва, се движи. Какви са глаголите по зна
чение? В кое лице и число са?

Войникът крачи с бодра стъпка.
* Разгледайте картинките. Кой кого гледа (наблюдава, следи, дебне)? 
Изберете най-подходящия глагол.

‘ЗАНИМАТЕЛНА ИГРА
Отговорете на всеки въпрос с глаголите «хвърчи» — «не хвърчи».
Хвърчи-хвърчи светулка?
Хвърчи-хвърчи качулка?
Хвърчи-хвърчи орел?
Хвърчи-хвърчи козел?

печка? 
мечка? 
кана? 
врана? 

Станчев

Хвърчи-хвърчи 
Хвърчи-хвърчи 
Хвърчи-хвърчи 
Хвърчи-хвърчи л.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
хвърчи — лети шептя — шепот
плувам — плавам светя — светулка.

Време на глагола
СЕГАШНО И БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ

О Разгледайте картините. Прочетете изреченията под тях.



Момичето ще свири.Момчето свири.
Какво прави момчето?
Какво ще прави момичето?
Кое дете извършва действието сега, в момента на говоре

нето?
Момчето извършва действието сега, в момента на говоре

нето. Затова глаголът е в сегашно време — Момчето свири.
Кога ще извърши действието момичето? Момичето ще из

върши действието след момента на говоренето. Затова глаго
лът е в бъдеще време — Момичето ще свири.

Сегашно време (сег. вр.) — аз свиря.
Действието се извършва в момента на говоренето. 
Бъдеще време (бъд. вр.) — аз ще свиря.
Действието ще се извърши след момента на говоренето.

Прочетете изреченията. Обяснете защо глаголите в първото изре
чение са в сегашно време, а глаголите във второто са в бъдеще време.

Аз копая лехата. Аз ще копая лехата.
Ти поливаш цветята. Ти ще поливаш цветята.

Препишете стиховете. Подчертайте глаголите. Кога се извършва 
действието? В кое време са глаголите?

Весело посрещат и приветно канят
ранна пролет птички гости лястовички.

П.П. Славейков

Прочетете стиховете. Намерете глаголите. Определете времето им. 
Препишете ги.

Как ще пеят птиците в житата!
Весели ще плуват във простора. . .



Ще се радват на труда си хората 
и ще се обичат като братя. 

Н. Й. Вапцаров
©Попълнете изреченията с подходящи глаголи. Препишете ги.

Тих вятър..............................бялата брезичка. На тънките й

клонки .............................. славеи. Те................................кръшни
гласове. Сладките им звуци ...........................  . работливите
хора.

Глаголи за справка: пеят, веселят, люлее, извиват.
* © Разгледайте картината. Разкажете какво правят децата. С кое 
време си послужихте?

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
момент на говоренето — момент, в който се говори
посрещам — изпращам.

СЕГАШНО ВРЕМЕ
УПРАЖНЕНИЯ

О Препишете само глаголите. Определете времето.

Грее под южното слънце простора, 
пеят по нивите трудови хора. 
Бликат поточета, никнат тревите, 
спущат се с екот гръмовен реките.

Вл.Русалиев



© Прочетете откъса. Препишете глаголите. Определете времето, лице
то и числото им.

Чува се лек шум над главата ми. Вдигам очи нагоре. На 
ниско клонче малката черноглава птичка подскача живо. 
Оглежда клончето, навежда се и забожда човчица от долната
му страна.

Н.Йовчев
Образец: чува се — сег. вр., 3 л. ед. ч-
© Разгледайте картината. Разкажете къде са децата и какво правят. 

Напишете разказа.

С кое време си послужихте? Определете устно лицеТо и числото на гла
голите.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
блика — извира, шурти еча — ек, екот.

БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ
УПРАЖНЕНИЯ

О Прочетете изреченията. Препишете глаголите. Определете времето им
С водата от язовирите ние ще поим плодородната Тракийска 

равнина. Трактори ще порят влажната земя, ще ехти песента 
на комбайните.

А. Каралийчев 
©Прочетете откъса. Препишете глаголите. Определете времето, лицето 

и числото им.



Ще дойде хубавата пролет. Тук в гората ще цъфнат кокичето, 
минзухарът, синият синчец. Цветя навсякъде ще се усмихват. 
Дърветата ще се накичат с млади и зелени листа. Тревицата 
пак ще поникне. Гората пак ще се огласи от весели песни.

И.Василев

Образец: ще дойде — бъд. вр., Зл. ед. ч.

К Заменете глаголите в скобите с глаголи в бъдеще време. Препишете 
изреченията.

Гледайте ни язовира: две ведра вода (събира)! И през сушави 
години той (пуща) струи сини, (прохлажда), (полива) цяла 
нива със коприва, две лехици с любеници, три градинки със 
малинки.

А. Разцветников
4) Разгледайте картината. За какво ли разговарят и мечтаят децата? 
В кое време са глаголите, които употребихте?

* ЗАНИМАТЕЛНА ЗАДАЧА
Прочетете изречението. И двете ли подчертани думи означават дей

ствие? Можете ли да обясните разликата между тях?

Утре по зори ще стана, 
че ме чакат девет стана.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
цвете — цъфти — цъфне глас — огласям
ехти — ечи — кънти ще порят — ще орат.



ПРАВОГОВОР И ПРАВОПИС НА ГЛАГОЛИ 
В СЕГАШНО И БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ

Q Прочетете изреченията. Обяснете в кое лице и число са глаголите.
А в кое време са?

Аз уча Ние учим
Аз ходя Ние ходим
Аз рисувам Ние рисуваме
Аз смятам Ние смятаме
Сравнете написаното в двете колонки. Обяснете кога в 1 л. мн. ч. на 

сегашно време се изговаря и пише -ме.

В мн. ч. глаголите се изговарят и пишат с -ме в края само 
когато в ед. ч. завършват на -м'. смяталг — смяталге, но 
уча — училс.

0 Обяснете защо изговаряме и пишем казваме, питаме, но търсим, 
следим.

( ? Докажете правилно ли са написани в 1 л. мн. ч. глаголите пътуваме, 
носим, внимаваме, молим.

Q Прочетете няколко пъти глаголите. Защо едни от тях се изговарят 
и пишат в 1 л. мн. ч. с -м, а други с -ме?

ще препиша — ще препишем 
!це прочета — ще прочетем

Прочетете стиховете. Напишете

ЩЕ СТРОИМ

А когато дойде време 
и пораснем ний големи, 
ще строим грамадни сгради, 
ще садим дръвчета млади,

ще рисувам — ще рисуваме 
ще обядвам — ще обядваме 

глаголите в 1 л. ед. ч. и 1 л. мн. ч.

кораби, от нас строени, 
ще заплуват устремени. . .
Ще цъфти като градина 
нашта хубава родина!

Мл.Исаев

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
устремявам се — насочвам се към нещо;
строя — изграждам
голям — грамаден сграда — здание.



ПРАВОПИС НА ЧАСТИЦАТА НЕ ПРИ ГЛАГОЛИ

е Прочетете изреченията. Сравнете глаголите във всяко изречение. 
Обяснете по какво се различават.

Владко отива на театър, а Митко не отива.
Снежка обича шоколад, а Живка не обича.

Частицата не се изговаря слято с глагола, но се пише 
отделно:

не отива, не обича.

Прочетете пословиците. При кои глаголи стои частицата не. Изго
ворете ги.

Докато вятър не повее, гората не се люлее.
Два остри камъка брашно не мелят. 
Който пее, зло не мисли.
.'Прочетете пословицата и гатанките. Напишете глаголите в две ко

лонки. В едната да бъдат глаголите с не, а в другата — без не?

Който захваща много работи, нито една не свършва. 
През вода мине — не пие; през трева мине — не пасе, 
а къде ходи — все пее.
По ливади свещи горят, вятър вее — не гаси ги, слънце грее —
не топи ги.

глаголи без не
захваща

глаголи с не 
не свършва

/ Допъл нете изреченията с глаголи с частицата не. Препишете ги.

Народите искат мир, а не искат война.
Аз обичам .смелите и трудолюбивите, но...................  . . .

страхливите и мързеливите.
Човек се радва на хубавото време, но................... на лошото.
В кое време са глаголите?



© Разгледайте картините. Разкажете за какво разговарят лозата и еленът.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК 
смел — страхлив 
обичам — не обичам

трудолюбив — мързелив 
искам — не искам.

ПРАВОПИС НА ЧАСТИЦАТА ЛИ ПРИ ГЛАГОЛИТЕ

Q Прочетете изреченията. Как се чете частицата ли? А как се пише?
Познаваме ли нашата родина? Знаем ли за подвизите на 

нейните синове? Обичаме ли нейното небе и нейната земя?
Прочетете изреченията без частицата ли. Какво се изменя?

С частицата ли задаваме въпрос.
Тя се чете слято с глагола, но се пише отделно: познаваме ли.

Прочетете стихотворението. Обяснете как се чете частицата ли и 
как се пише.

БЪРБОРКО

Бърборко Борко — мойто братче — 
не може никак да мълчи.
Че за какво ли то не пита?
— Земята с влак ли се оре? 
— Свинята има ли копита?
— На село има ли море?



— От нашата чешма на двора 
ще потече ли сладък мед? 

К. Малина
© Допълнете изречението. Напишете го.

Горо ле, горо зелена!
........... вода студена, 

........  сянка дебела?
Глагол за справка: имаш ли.
\ Прочетете откъса. Препишете глаголите в три колонки: глаголи 

с ли,хр не и без ли и не.
Виждаш ли, Горчо! Птичките и в най-суровата зима не за

бравят своите приятели и закрилници — дърветата. Когато 
въздухът звъни от студ и нищо живо не се мярка из гората, 
тяхното мелодично «зин, зин, зин» прелита от клон на клон, от 
дърво на дърво. Н. Йовчев

Глаголи с ли (1). Глаголи с не (2).Глаголи без ли и не (2).
О Изменете изреченията. Поставете частицата ли след глаголите.
Глаголът означава действие. Той отговаря на въпросите 

«Какво прави?», «Какво правят?». Има две числа: единствено 
и множествено. Има три лица: първо, второ'и трето.

Образец: Глаголът означава ли действие?

* ЗАНИМАТЕЛНА ИГРА 
с

Прочетете стихотворението. Отговорете, на поставения в заглавието 
въпрос.

ИМА ЛИ ИЛИ НЯМА?
Има ли ключове цигулката? 
Има ли рога невестулката? 
Има ли светулки в полето? 
Има ли пъстърва в морето? 
Има ли опашка костенурката?

Има ли вретено при хурката?
Има ли копита петлето?
Има ли човка прасето?
Има ли гребен планината?
Има ли зайци в реката?

Л. Станчев
ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
кост — костенурка споходя, спохождам — посетя, посещавал 
пъстър — пъстърва гребен — било на планината.



ИЗГОВОР И ПРАВОПИС НА ГЛАГОЛА СЪМ

ф Прочетете откъса. Разгледайте подчертаните думи. Препишете ги 
заедно с личните местоимения.

— Кой си ти?
— Аз съм Педя човек. Ще ти покажа най-хубавата земя 
на света.
Коя е тя?
— Най-хубавата ли? 

Ще я видиш.
Образец: ти си.

t „
Подчертаните думи съм, си, е се употребяват за първо, 

второ и трето лице ед. ч. на глагола съм в сегашно време.

Прочетете стиховете. Препишете подчертаните думи заедно с личните 
местоимения. В кое число са?
Ние?
Ние сме начело, 
вие сте след нас. 
Те какво са? 
Изоставащ клас. . „л 

А. Босев
^Подчертаните думи сме, сте, са се употребяват за първо, 

второ и трето лице множествено число на глагола съм в се
гашно време.

Как е написан глаголът са? А как се изговаря?

Глаголът са се пише с а, но се изговаря с ъ.

Q Препишете в колонка личните местоимения заедно с глагола съм 
по реда на лицето — първо, второ и трето единствено число и първо, 
второ, трето множествено число:

те са, той е, аз съм, ние сме, ти си, вие сте, тя е, то е.
Q Прочетете изреченията. В кое лице и число е глаголът съм?
Аз съм българче и расна в дни велики, в славно време.

Ив. Вазов



С розови странички трябва да сме всички.
Л. Милева

Сини са балканите с китната гора.
М. Лъкатник

\ На мястото на точките поставете изпуснатия глагол съм. Как се 
изговаря и как се пише той? Препишете стиховете.

Кой ще засажда дръвчета в зори?
Злите гъсеници кой ще гори?
Това...........нашите отряди,
Това . . . . т- нашите звена.
Това . . . гражданите млади
на родната страна. Г. Авгарски

\ Препишете стиховете. Подчертайте глаголите.
Земята в мир сияе.
Денят е ведросин.
България една е 
и пътят е един.

Г. Джагаров

Глаголите са четири. Три се повтарят.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК: 
ведър — ясен, безоблачен 
ведросин — ведър и син 
китен — с много зеленина и цветя 
китна гора — китна пролет.

ГЛАГОЛЪТ СЪМ
УПРАЖНЕНИЯ

0 Прочетете изреченията. Препишете само глагола съм. Определете 
времето, лицето и числото му.

Ти си наш и скъп, и свиден,
ти, другарю Димитров!
Твоят път е път завиден, 
път неравен и суров!

Цв. Ангелов



@ Прочетете гатанката. Препишете само изреченията с глагола съм. 
Как се пише частицата не при глаголите?

Сива шуба имам. Вълк да съм?
Не съм.
И копита имам. Кон да съм?
Не съм.
С две уши големи. Слон да съм?
Не съм.
Пея не навреме. Кос да съм?
Не съм.
Всеки ме товари.
Кой ли съм?

X. Хубенов

0.6 р а з е ц: Вълк да съм? Не съм.

Прочетете гатанките. Препишете глаголите в две колонки: в пър- 
fa X- глагола съм, а във втората — другите глаголи.
Да е слънце, не е слънце, а е златно като слънце и със слън

цето се гледа.
Какъвто съм дълъг, такъв да съм прав, до небето ще стигна.
На ръст съм голяма, обла съм 'на вид, отвън съм зелена, 

отвътре— червена, сладка съм на вкус, който ме хапне, повтаря.

ГЛАГОЛ

ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ

©Прочетете думите. Препишете само глаголите:

светъл, отварям, ще отворя, голяма, чест, честитя, 
не искам, жив, живея, млад.
©Прочетете откъса. Препишете глаголите. Определете времето, лицето 

и числото им.

МОЯТ РОДЕН КРАЙ

Планините на моя роден край са високи и снежни. По тех
ните върхове падат светкавици. Орли размахват криле и сен



ките им минават бързо по сините води на езерата. Планинските 
потоци се спущат шумно към равнината. По черноземните 
ниви бръмчат трактори. Земята на моя роден край ражда 
пшеница като огън.

А. Каралийчев

е Допълнете изреченията с по един от изброените глаголи с близко 
значение. Препишете ги.

Южният вятър......................... всичко с топла длан (гали,
милва, глади).

Слънцето бавно................................. (залязва, се скрива, из
чезва, угасва, захожда).

Q Разгледайте картините. Съставете разказ. Глаголите да бъдат в се
гашно и бъдеще време.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК: 

разперват криле — размахват криле, 
планински поток — планински ручей.



Изречение

0 Прочетете изречението.
Дядо Христо стои на белия камък под черницата.
От какво е. съставено това изречение? Заменете думите стои, белия, 

под черницата с думите стоят, бялата, черницата, под. Опитайте се да 
напишете изречение с тях. Сравнете написаното с първото изречение. Защо 
то не е изречение? Има ли смисъл?

Думите в изречението се подреждат и свързват по смисъл.

Q Подредете и свържете думите от всеки ред в изречение:

по, нашите, гори, разхожда се, не, слонът;
живее, той, Африка, в;
се боят, слона, от, всички.
Как свързахте думите, за да се образуват изречения?
©Прочетете изреченията:

Георги Димитров много обичаше децата. Закриляше- ги 
като роден баща. На всеки по-голям празник приемаше в 
дома си гости-ученици.

М. Баръмова
За какво се говори в първото изречение? А във второто? В третото?

С всяко едно от тях се казват различни неща за Георги Димитров. 
Всяко едно от тях изразява отделна мисъл.

Изречението изразява мисъл.

© Съставете изречения с две, три и повече думи. Обяснете какво сте 
казали с всяко едно от тях.

Какво изразява всяко от вашите изречения?
© Прочетете изреченията. Сравнете ги по изговор. Еднакво силно ли 

повишаваме гласа си при изговора на глагола полива в трите изречения?

Дядо Христо полива градината.
Полива ли дядо Христо градината?
Дядо Христо, поливай градината!

Как се изменя гласът ни?



Гласът ни при всяко изречение се повишава и понижава по 
различен начин.

При изговор на всяко изречение гласът ни се изменя — 
повишава се и се понижава.

© Прочетете изреченията. Сравнете ги по изговор.

Конче, защо не ме взе със себе си?
Конче, вземи ме със себе си!
Кончето ме взе със себе си.

ИЗРЕЧЕНИЕ
УПРАЖНЕНИЯ

©Разгледайте картината. Прочетете изреченията под нея.

— Иво пише писмо.
— Иво, на кого пишеш?
— Пиша на баба.
— Пцши чисто и четливо!
— Ето, мамо, погледни!
— Колко красиво и вярно пишеш

С кои изречения се разказва? С кое изречение се задава въпрос? С кои 
изречения се изразява заповед или молба? С кое изречение се изказва 
чувство?

С изречението се разказва нещо: Иво пише писмо.
С изречението се задава въпрос: Иво, на кого пишеш?
С изречението се изразява чувство: Колко красиво и 

вярно пишеш, Иво!
С изречението се изказва молба или заповед: Ето, 

мамо, погледни! Пиши чисто и четливо!

С каква буква започва всяко изречение?
Какви препинателни знаци се поставят в края на изречението?



Всяко изречение започва с главна буква.
В края на изречението се пише точка, въпросителна 
или удивителна.

Q Прочетете откъса. Как се отделят при четене изреченията едно от 
друго? Препишете ги.

Какъв хубав слънчев ден! Небето е синьо. Никакви облачета 
по него! Слънцето грее. Тоте милва по лицето, по ръцете. Иска 
ти се да си подремнеш на припек. Но време за дремане ли е? 
Сега всичко е плъзнало по ниви, градини и лозя. Много работа
има в кооперативното стопанство. По Д.Калфов

Какви препинателни знаци поставихте в края на различните изрече
ния? Зашо?

ф Свържете думите от всеки ред в изречение. Напишете изреченията:

навън, ден, хубав, е, пролетен;
ли, е, сега, пролет;
е, сега, чудна, пролет.
Обяснете с кое изречение се разказва, с кое се задава въпрос и с кое се 

изразява чувство.

* 0 Разгледайте картините. Напишете изречения по тях. Свържете ги 
в разказ.

Обяснете какви изречения употребихте и какви препинателни знаци 
п оставихте.

7 Български език II клас



РАЗКАЗНО ИЗРЕЧЕНИЕ

(] Прочетете изреченията. Обяснете за какво се разказва във всяко 
от тях.

' Чудно красив е Пирин през лятото. Вървиш по пътеките на 
планината. Те се вият в долините между стройните борове и 
мури. Встрани от пътеката бълбукат буйни потоци и рекички. 
Спреш да пийнеш ледена вода от някое изворче.

По Св. Кираджиев
С всяко изречение се разказва нещо. Затов.а тези изречения са раз- 

казни.

Изречение, с което се разказва нещо, се нарича разказно.

Прочетете изреченията отново. Как се изговаря всяко разказно изре
чение на края?

Как се отделя при четенето едно изречение от друго?

Понижавайте гласа си в края на всяко изречение.
Правете кратка почивка.

©Прочетете няколко пъти изреченията. Понижавайте гласа в края на 
всяко от тях.

Граничарите стоят бодро на пост. Те не знаят умора. В дъжд 
и снежни бу и здраво стискат автоматите.

Препишете изреченията. Поставете главни букви и точки, където е 
необходимо.

Зелена до пояс трева покрива полето тя се зеленее и като 
море се люшка от прохладния вятър нивите шумят класовете 
им се кланят насам-натам.

По синьото небе не се вижда ни едно облаче слънцето суши 
росата, паднала по тревата. „ „

JJ. Каравелов

Изреченията са шест. Прочетете ги.
©Допълнете изреченията. Напишете ги. Какви са те по вид? Прочетете 

разказа.

Аз съм..............(момче, момиче). На ръст съм . . .



(висок, нисък). Имам........... (сини, кафяви, черни, зелени)
очи. Косата ми е..............(руса, кестенява, черна, тъмна).

Аз съм на..............години. Ученик съм във.............. клас.
* ©Съставете разказ за своя приятел (своята приятелка), подобен на 
разказа от четвърта задача.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
разказ — разказвам — разказни изречения;
бълбукат — шумят — шуртят; изворче — кладенче.

РАЗКАЗНИ ИЗРЕЧЕНИЯ
УПРАЖНЕНИЯ ________ _____________________________________________

ф Прочетете откъса. Понижавайте гласа си и правете кратка почивка 
в края на всяко изречение.

Майската утрин е тиха, слънчева. Въздухът е наситен с 
мирис на рози. Из градините щъкат розоберачките. Над да
лечните върхове се показва слънцето. Долината грейва в 
светлина. _ ,,

I р. -Угаров

Обяснете защо изреченията са разказни.

Разгледайте картините. Съставете разказ по тях.



Препишете изреченията. Поставете пропуснатите главни букви и 
точки. Защо-всички изречения завършват с точка?

Розоберът за днес привършва утре в зори отново ще за- 
скърцат вратници ще прокънтят стъпки в тишината ще за- 
бумтят мотори ще тръгнат кооператорите към розовите гра
дини.

Изреченията са пет.

Г р.У гаров

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
щъкат — движат се насам-натам;
вратник — голяма дворна врата
розобер — бране па рози; в зори — рано сутрин.

ВЪПРОСИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

^Прочетете изреченията. За какво се пита с тях?

СЛЪНЦЕТО
Кой цветята, дърветата кани в пролет да цъфтят? Кой във 

нивите житата кара да класят? Кой любимец на децата и от 
село, и от град багри лятоска лицата със цвета на шоколад?

Л. Дойчев
С тези изречения се задават въпроси. Затова те са 

въпросителни.

Изречение, с което се пита за нещо, се нарича 
въпросително.

@ Прочетете изреченията. Изговорете с по-голяма сила на гласа дума
та, с която се задава въпросът.

Кой прегражда ветровете?
Ледовете кой руши?
Кой изгражда градовете?
И блатата кой суши?

Кой в пустинята голяма 
спира урагана лют?
Туй, деца, го прави само 
честният задружен труд!

Цв. Ангелов



«* Препишете стиховете. Поставете пропуснатите препинателни знаци 
в края на изреченията.

Кой от сън се рйно буди
Кой обича да се труди
Вредом с пъргави ръце
кой помага от сърце

Прочетете стиховете. Изговорихте ли думата кой с по-голяма сила на 
гласа?

Превърнете разказните изречения във въпросителни.

Край реката важно крачи щъркел.
Елица помага на майка си.
Кирил' играе на двора.

Образец: Кой крачи важно край реката?

0 Превърнете разказните изречения от задача 4 във въпросителни с 
помощта на думата ли.

Образец: Крачи ли важно край реката щъркел?
При четене се набляга върху глагола, който стои пред частица

та ли.

* ЗАНИМАТЕЛНА ИГРА
Прочетете стихотворението. Отговорете на въпросите.

Я КАЖЕТЕ
Я кажете ми, деца:
— Слонът снася.ли яйца?
— Плува ли на сухо кита, 
може ли с крака да рита?

Защо въпросите будят смях у

— Из пустинята с кокили 
преминават ли камили?
— Мравка тича ли да гони 
чернокожите бизони?

Й. Друмников 
вас?

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
въпрос — въпросително изречение;
багря — оцветявам; бизон — див бик.



ВЪПРОСИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ
УПРАЖНЕНИЯ

Q Прочетете стиховете. Препишете само въпросителните изречения. 
Обяснете защо са въпросителни.

— Ей, речице лъкатушна, 
през къде течеш?
Бистра вода и пенлива 
накъде влечеш?

— Тека, тека, мило дете, 
през най-хубав край. 
Той се казва България, 
той е земен рай.

В. И. Попович
Превърнете разказните изречения във въпросителни с помощта на 

думата кога.
Скоро ще празнуваме 24 май.
Догодина ще станем пионери.
Днес ще ходим на куклен театър.

, Превърнете въпросителните изречения в разказни по образеца. 
Напишете ги.

— Бабичко, защо ти са големи ръцете?
— Бабичко, защо ти са дълги ушите?

— Бабичко, защо ти са големи очите?
— Бабичко, защо ти са големи зъбите?

Образец: Бабичко, ръцете ти са големи.
ф Прочетете откъса. Превърнете въпросителните изречения в раз

казни.
Първото джудже рекло: — Кой е седял на столчето ми?
Второто: — Кой е ял от паничката ми?
Третото: — Кой е отчупил от хлебчето ми?
Четвъртото: — Кой е ял от зеленчука ми?

Образец: Някой е сядал на столчето ми.
Познахте ли от коя приказка е откъсът?

0 Към всяко изречение поставете подходящ въпрос.

В реката живеят и речни миди. Едно момиченце си играе 
на пясъка. То събира черупките им. Татко му рови по дъното 
край брега. Вади живи миди. Момиченцето моли баща си;



— Татко, отвори черупката на една мида. Искам да видя 
какво има вътре!

■ Разгледайте картината. Разкажете за какво разговарят зайците. 
Употребете въпросителни изречения.

някой — никой.
ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК: 
лъкатуша — извивам;

ВЪЗКЛИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ______________________
ф прочетете изреченията. Какъв препинателен знак е поставен след 

тях?

Колко е хубаво в нашия клас!
Колко много са цветята в горите, по полята!

Л. Милева
Ох, ударих си коляното!
Браво! Отлично се справихте със задачата!

Ем. Коралов
С кое изречение се изразява радост? С кое изречение се изразява болка?

С кое се изразява удивление? С кое се изразява похвала?

Изречение, с което се изразява чувство (радост, болка, 
скръб и др.), се нарича възклицателно.

След него се пише удивителен знак.

Прочетете изреченията. Какво чувство изразяват те? Предайте това 
чувство чрез гласа.

ОТЕЧЕСТВО
Обичам те, мое мило отечество! Обичам твоите балкани.



гори, сипеи, скали и техните бистри и студени извори: Обичам 
те, мой мили краю! л. Каржм)

Ч? Препишете стиховете. Какво чувство е изразено <■ тих? Поставете 
препинателните знаци в края на всеки стих. Прочетете стиховете.

ОТЕЧЕСТВО

Отечество любезно, как хубаво си ти
Как чудно се синее небето ти безкрайно
Как твоите картини меняват се омайно
Отечество любезно, как хубаво си ти.

(3 Сравнете изреченията от двете колонки. По какво се различават?

Ив. Вазов

Прочетете изреченията според вида им.

Колко са хубави българските Хубави са българските
планини! планини.
Колко са високи техните Високи са техните върхове.
върхове!
Какви хладни сенки имат Хладни са сенките на нашите
нашите гори! гори.

Разгледайте картините. Съставете по едно възклицателно изречение 
за всяка от тях.

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
възклицателно изречение; сипе се сипей, сипеи;
чувство — чувства (радост, скръб, болка, страх и др.)



ВЪЗКЛИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ
УПРАЖНЕНИЯ_

0. Прочетете изреченията. Обяснете какви чувства са изразени с тях?

Ех, кога ще пораста, като батко да чета! - с
Ех, че е весело в нашия двор!
Ах, ти, черна врано, дето грачиш рано! ■
Ах, сега ще се удави! . . . с^т)
Ох, страшно се уморих! *-

'Напишете възклицателни изречения. Използвайте и думите ах, ох, 
ех, колко, какви.

Прочетете стиховете в двете колонки. Сравнете ги. Изразете с гласа 
си разликата между тях.

ХУБАВИ СА ВСИЧКИ

Хубавата пролет 
идва със цветя. 
Хубавата есен — 
с жълтите листа. 
Хубавото лято 
идва с плодове. 
Хубавата зима — 
с бели снегове. 
Хубави са всички, 
всички времена.

Хубаво е всичко 
в нашата страна.. । 
Хубавата пролет 
идва със цветя! 
Хубавата есен — 
с жълтите листа! . . . 
Хубави са всички, 
всички времена!
Хубаво е всичко 
в нашата страна!

Б. Светлинов

Разгледайте картината. Съставете разказ. Употребете и възклица- 
телни изречения.



ЗАПОВЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ

О Прочетете откъса. С кои изречения се изказва заповед? Какъв пре
пинателен знак е поставен след тях? Прочетете ги така, че да се почув
ствува заповедта.

— Другарю командир, към нас идва войска.
— Събуди момчетата! Приготви ги за бой! — заповяда 

Руменов на Стефан. — Извикай Димитър на съвещание!
Отнякъде картечница зарони олово.
— Залегни! — заповяда командирът. — Унищожете кар

течницата! П робивайте си път! Изтегляйте се към потока!
По X. Русев

Изречение, с което се изразява заповед или молба, се нарича 
заповедно. (Залегни! Станете! Помогни ми!).

При четене се набляга върху думата, с която се изразява 
заповедта или молбата.

@ Препишете изреченията. Подчертайте думите, с които се изразява 
заповед. Прочетете ги така, че да проличи заповедта.
Учи, за да можеш!
Учи, за да знаеш!
Учи се, учи се, учи се ти с радост, 
че времето бързо тече! Г. Авгарски

© Прочетете стиховете. Обяснете какво се изказва със заповедните 
изречения — заповед или молба.

Ветре бързокрили, мой другар бъди ми!
Ладията малка бодро поведи ми!
Разпери платната и надуй ги леко!
Нека да отплувам по море далеко!

К. Малини

©Препишете само заповедните изречения. Какви са останалите?

Колко са хубави цветята!
Набери хубави цветя!
Мамо, купи ми интересна книжка!
Каква интересна книжка ми купи мама!



©Прочетете стиховете. Препишете само заповедните изречения. Опре
делете устно вида на останалите.
— Кой на портичката чука? 
Бягай ти, момче, оттука!
— Моля те, недей ме връща: 
дай да видя твойта къща! 
Надникни, момченце мило,

но помни, че имам жило!
— Хей, пчелице тъмноглава 

кой ти тия питки дава?
— Меся си ги аз самата 
от прашеца на цветята.

А. Разцветников

©Разгледайте картината. Съставете разказ. Използувайте и заповедни

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК:
заповед — заповедно изречение, ладия — лодка; 
лекокрила, тъмноглава.

ЗАПОВЕДНО ИЗРЕЧЕНИЕ
УП Р А Ж Н Е Н И Я_______________________________________________________
©Препишете изреченията. Поставете пропуснатия препинателен знак.

Подчертайте думите, с които се изказва заповед. Прочетете ги.
Ставай — шепне Слънчо. — Наточи водица
Поръси чемшира, ружата засмяна
После облечи си новата премяна „г д. Малина

©Превърнете разказните изречения в заповедни.

Аз пазя книгите чисти. Не драскам по тях.
Не подгъвам страниците им. Прелиствам ги внимателно.

Образец: Пази книгите чисти! Пазете книгите чисти!
Не драскай по ... .
Три от глаголите завършват на й.



© Какви съвети ще дадете на двете деца?

Образец: Чети внимателно! Не пропускай думи!
©Прочетете изреченията. Определете какви са по вид.

Колко е хубава нашата страна!
Обичайте нашата страна!
Съставете по две заповедни и възклицателни изречения.

ИЗРЕЧЕНИЕ
ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ _____ ____ __ _ ______________ _
О Прочетете изреченията в откъса изразително.

Ето я и истинската пролет! Чудна майска сутрин!
А това музика ли е? Откъде идват толкова много звукове? 

Каква е тази необикновена, приятна мелодия? Разтварям 
прозореца си и гледам. На полянката излизат стадата. Без
брой звънчета пеят, пеят. Л. Александрова

Какви изречения има в откъса? Кой вид изречение в него липсва? 
Колко вида изречения изучихте?

‘Отговорете на въпросите. С какви изречения ще си послужите? 
Защо?

Обичаш ли приказките? Коя приказка най-много харесваш? За какво 
се разказва в нея?

©Прочетете изреченията. Превърнете ги в други видове изречения. 
Обяснете разликата.

Обичаме нашето Черно море!
Народите се борят за мир и дружба.
Звъни, детска песен, под ясното небе!
Никой ли не те видя?



Годишен преговор

ДУМАТА - СЪСТАВНА ЧАСТ НА РЕЧТА

ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ:
Кой е нашият роден език?
С каква реч си служим, когато говорим?
С каква реч си служим, когато пишем?
@ Препишете откъса.

Над планината надникна облаче. След него се появи и друго. 
После още едно. Събраха се облачетата. Закриха слънцето. 
Притъмня. Заваля ситен дъжд. След това грейна слънце. Го
рата светна, окъпана и чиста. ПоГр. Угаров

С каква реч си послужихте при преписването?
Разкажете откъса. С каква реч ще си послужите?
© Разгледайте схемата.

Напишете други примери за всяка част на речта.

Дуйи Части на речта
1. Означават: Наричат се:

Предмети:, чин, инженер. Иван
*собствени 

Съществителни имена
*нарицателни

Признаци На предмети: голям Прилагателни имена
Действия: рисувам Глаголи

2. Заместват съществителните имена: 
той, тя Лични местоимения

3. Свързват две думи: глагол и съще
ствително — рисувам с бон; съществител

но и съществително — покривка за 
маса

Предлози



Разгледайте картините. Напишете изречения по тях.
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