
  

          

 

       

         

          

Система "Знамогика"



                      

 

   Напиши числителните редни и числителните 

бройни имена, които се записват с цифрите на 

числата:   

 Числително бройно Числително редно 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

20   

21   

32   

44   

69   

81   

97   
 

 

 

 

 

 

 

Числителни имена – това са имената на числата.  

Различаваме числителни имена за брой (бройни)       

и числителни имена за ред (редни). 

Числителни бройни са едно, две, три... 

Числителни редни са първи, втори, трети...   

   

Да си припомним...
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Подчертай числителните имена в текста. От 

коя книга е той, досещаш ли се? 

 

  

  Като гледаше осата върху носа на приятеля си, Домби 

започна да се щипе усилено, защото не можеше и не можеше 

да се сдържи. Прихването бе вързано в кърпа… Още малко и 

ще извика от смях. Още три секунди, още две… Една 

секунда!… Осата се премести на неговия нос. Домби, който 

бе привърженик на друга тактика за отърваване от подобни 

насекоми, започна да скача и от отбрана мина в нападение. 

Вече не осата, а Домби бе агресорът. Насекомото бе 

изненадано. Като се спаси от един удар, то се оттегли 

настрана, за да обмисли по-нататъшното си поведение. 

Преди всичко не разбираше защо го нападат, досега нямаше 

лоши намерения, но отсега нататък ще опита късмета си. 

За тази цел осата се впусна в математически изчисления. 

Враговете бяха двама, а жилото едно. И така, ако употреби 

единственото си жило?… Момент!… Отново!… Двама 

нападатели — едно жило… Или едно жило, разделено на 

двама. 

Едно делено на две. Осата се опита да си представи 

написаното: 

1 делено на 2 

или 

1 : 2 

или 1/2 

Две без едно е равно на едно, мислеше си осата, но едно 

делено на две? Едно делено на две е равно на половин… Точно 

така!… На човек се падаше по половин жило, което е нищо, 

губене на време… Ако ужили единия, другият ще остане без 

жило… Не върви!… Най-добре е да не си хаби жилото, а да ги 

разиграе.     
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Разпредели съществителните имена в двата 

кръга – за единствено и за множествено число.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Думи: книги, приятел, мляко, чаша, Шаро, крака, въздух, 

ток,небеса, огън, чанти, радост, светлини, красота, 

пространство, вълнения, звънчета, брой, облаци,чай. 

Попълни липсващата дума от двойката  

съществителни имена. 

село - __________                  __________ - синове 

___________ - пътеки          щурец - _____________ 

трева - __________                 сила - _____________ 

___________ - сънища           __________ - съдби           

 

 

 

 

 

 

Казваме, че говорим в единствено число, когато 

говорим за 1 човек.  

Казваме, че говорим в множествено число, 

когато говорим за много хора.  

 

 ед. ч. мн. ч. 
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Подчертай глаголите в текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Думите, които показват действие, се наричат 

глаголи. Такива са: правя, питам, играя... 

Глаголи са и думи, които показват как се чувстваме. 

Такива са: обичам, тъгувам, радвам (се)...   

 

    

  Осата се върна отново в боя. 

Нападна Димби, отскочи на Домби, върна се на Димби, 

изненада Домби, появи се зад Димби, озова се фронтално 

срещу Домби. Димби се търкулна, Домби се търкулна, 

Димби се изправи, Домби скочи настрана, Димби се 

преметна и после стана една димбидомбивщина, не ти е 

работа. Не се разбираше къде е Димби, къде е Домби. 

Мяркаха се глави, ръце, крака — хлапетата се търкаляха 

по земята, и то дълго след като осата се бе оттеглила 

подло по пътя си. 

— Добре — поклати глава Мокси. — Много добре!… 

Хубаво се търкаляте… Този скок ми хареса!… Браво, 

Домби!… А сега на земята!… Димби, ритай!… Домби, 

лягай!… Стани!… Легни!… Стани!… Малко встрани!… 

Браво, момчета!… 

Седнали на земята, опрени с цели длани на нея, Димби 

и Домби дишаха ускорено. Дебеличкият Домби бе като 

къпан от пот, а Димби се ядосваше, че последното 

действие бе разиграно пред очите на Мокси, който, без да 

му мигне окото, ще се раздрънка навсякъде. Да станат, 

все още не им достигаха силите. Приятелите разтърсиха 

глави, светът пред очите им се въртеше. Стани!… 

Легни!… Стани!… Малко встрани!… Браво, момчета!… 
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Попълни номера на подходящия глагол на 

празното място в текста.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Димби, Домби и Мокси ____ глави и ____ послушно, 

знаеха, че в момента идеята е ____ мисълта на техния 

приятел, вече се промъква, ____ всяко празно местенце в 

главата му, ____ и започва да зрее. От тях се изисква само 

да____, да не попречат на узряването. Отначало никой не 

_____ към Лиско, но след една минута Домби ____ глава. 

След него повдигна глава и Димби. Както винаги, първият 

сърбеж се ____ по гърба на Домби. Той ____ от крак на крак, 

____ рамене и стисна уста. Това сякаш ____ сърбеж и по 

гърба на Димби. Двамата се раздвижиха и това горе-долу 

бе поносимо, но ____ още една минута и започнаха 

тиковете. Леко податливият към тях Димби изкриви глава 

и я ____ надясно. Домби ____ същото движение наляво, но 

като____, че след половин минута положението ще ____ 

неудържимо, каза: 

— Лиско, хайде!… 

— Какво? —_____ се Лиско. 

—____ по-бързо!… 

— Защо? 

— Не можем да мълчим… Ще се ____! 

— А преди малко се ____ на мълчание!… Добре, 

Домби!… Трудно се измислят пиеси, ще ____!  

Думи:   1.повдигна; 2.запълва; 3.състезавахте; 

4.раздвижи; 5.тръсна; 6.наведоха; 7.появи; 8. драматизи-

раме; 9.мълчат; 10.поглеждаше; 11.пукнем; 12.пронизала; 

13.предизвика; 14.бъде; 15.учуди;  16.извърши; 17.замълчаха; 

18.набъбва; 19.запристъпва; 20.мина; 21.знаеше; 22.мисли.  
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 Какви по вид са изреченията в текста?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Без да го усуква повече, Мокси настоя да се пръждосват 

колкото може по-рано и по-далеч. 

— Защо? — заинтересува се Лиско. 

— За да си гледаме работата — отвърна Мокси. 

— Какво имаме да правим? — запита Лиско. 

— Много неща — отвърна Мокси. — Вече е почти обед, а 

още не сме измислили приключение. 

— Точно така! — потвърди Димби. 

— Не разбирам какво по-добро приключение от туй, в 

което сме се набутали — рече Лиско. — Не усещате ли, че 

вече нещо става? 

Димби, Домби и Мокси потръпнаха. Мокси автоматично 

се обърна с лице към гората. 

— Не думай! — потрепера гласът на Домби. — Димби, аз 

тръгвам. 

— Лиско, моля те! — призова още веднъж Димби. 

— Но нали ТИ искаше да преживеем нещо опасно и с риск 

за живота? — запита Лиско. 

— Исках — призна Димби, — но да не бъде толкова 

опасно… Хайде, остави ги такива едни никакви Червени 

шапчици, след които винаги се мъкнат вълци! 
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Попълни. 

В този текст има _________ съобщителни 

изречения, ____________ въпросителни 

изречения и ____________ възклицателни 

изречения. Те се различават по 

________________________________________, 

както и по ________________________________. 

Съобщителните  изречения завършват с 

___________, въпросителните – с 

________________________, а подбудителните – 

с ___________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Видове изречения (според целта на изказването) 

 Със съобщително изречение изказваме твърдение, 

съобщаваме информация, факт, събитие и т.н. То се среща 

най-често. Съобщителното изречение завършва с точка. 

Пример: Слънцето изгрява от изток. 

 С въпросително изречение задаваме въпрос или искаме 

информация.                                                                       

Въпросителното изречение завършва с въпросителен знак. 

Пример: Какво ще е времето утре? 

 С възклицателно изречение изразяваме емоция.        

Възклицателното изречение завършва с удивителен знак.  

Пример: Чудесна идея! 

 С подбудително изречение казваме на някого (подбуждаме 

го, караме го) да извърши дадено действие.  

Пример: Утре тръгни по-рано за училище. 
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Превърни съобщителните изречения във 

въпросителни, отрицателни и въпросително-

отрицателни. Знаците ще те ориентират.  

 

Мила става рано за училище.      

  

    

 + ?  

–   Мила не става рано за училище.  

Мила рано ли става за училище?  

Мила не става ли рано за училище?  

 +   

– ?  

 Щъркелите отлетяха на юг.   

 Иван и Асен се срещнаха на двора.   

 +   

 +   

 + ?  

 + ?  

–   

–   

– ?  

– ?  
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ед. ч. лисиче шапчица глава приятел лице състезание 

мн. ч.       
 

ед. ч. земя небе смях радост вълшебство сън 

мн. ч.       
 

ед. ч. обич красота театър право час празник 

мн. ч.       
 

ед. ч.   захар фасул  храброст 

мн. ч. хора къщи   очила  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съществителни имена – това са имената на всички 

явления, които съществуват: хора (дете), предмети 

(къща), растения (дърво), животни (кон), качества 

(смелост), свойства (топлина), действия (писане), 

абстрактни понятия (обич), обекти (Рила) и др.  

 Има съществителни собствени имена 

(имена на единични обекти – хора, животни и др.) 

и съществителни нарицателни имена (общи 

названия на група обекти, както и на отделен 

обект. 

 Има броими съществителни имена, които 

имат единствено и множествено число (кон – 

коне), както и неброими съществителни имена, 

които имат или само единствено число (обич, 

смелост, ориз, олио и др.), или само 

множествено число (очила, клещи, гащи).   

   

    

 а. 

 б. 

 в. 

 г. 

Попълни таблиците. Ако съществителното 

име има форма или само за единствено, или само
 за множествено число, поставѝ тире в другата 
графа. 
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Прилагателно 
име 

един  една едно едни 

красив     

голям     

висок     

силен     

странен     

дълъг 
 

    

заплетен 
 

    

опашат 
 

    

меден 
 

    

старинен 
 

    

златен 
 

    

заплетен 
 

    

сребърен 
 

    

лъжлив 
 

    

безсмислен 
 

    

  

  Попълни таблицата, като си кажеш наум числител-

ното име от заглавието на колоната преди прилагателното. 
      

  Какво се променя? 

__________________________________________________ 

красив красива  красиво    красиви 
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     Образувай прилагателно име от                         

Попълни липсващите думи в текста. 

красота - ____________     

мир - _____________  

слънце - ____________  

природа - ___________  

въздух - ____________  

коте - _____________        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилагателно име – означава признак, качество 

или свойство на предметите.  

Има 2 вида прилагателни имена: качествени и 

относителни. 

 Качествените прилагателни имена показват 

признака на предмета.  Пример:  голям, висок, дълъг, 

бъбрив и др.  Те имат три степени за сравнение 

(степенуване): положителна, сравнителна и 

превъзходна степен (голям, по-голям, най-голям).                            

 Относителните прилагателни показват от какво са 

направени предметите.  Те не се степенуват.                                        

Пример: дървен, горски, детски, опашат и др.                                                          

   

    

 книга - ____________     

училище - ________________  

език - ____________  

математика - ______________  

наука - ____________  

човек - _____________        

 
  От __________________ име може да се образува 

________________ име. Такова прилагателно носи смисъла        

на _________________ име, когато се съчетае с друго 

съществително име. Пример:                                                                                      

състезание по математика = ________________ състезание. 

 съществителното. 
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Степенувай прилагателните имена. 

 

Положителна 
степен 

Сравнителна 
степен 

Превъзходна 
степен 

голям 
 

висок   

силен   

дълъг   

нисък   

тънък   

слаб   

интересен   

весел   

тъжен   

топъл   

студен   

влажен   

тих   

шумен   

важен   

 

     

    по-голям        най-голям  
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- Така ли? Аз пък си мислех, че истината е важна. 

- Да, важна е, но понякога е по-добре да не я казваш. 

- Така ли? Защо? 

- Защото може да обиди добрия ти приятел и той вече 

да не ти е толкова добър приятел. 

- Аз пък си мисля, че ти не си толкова добър приятел, 

ако не кажеш на истинския си приятел цялата истина.  

- Да, сигурно е така, но аз бих искал, Лиско, моят 

истински приятел да бъде мил и чувствителен, за да 

прецени дали от тази истина няма да ми клепнат 

ушите. 

- Мокси, ако от истината ти клепват ушите, това 

означава, че може би те е срам от нещо, което си 

направил..., от нещо не съвсем приятелско..., не 

мислиш ли? 

Попълнѝ таблицата, като препишеш от текста 

словосъчетанията. 

 

 

Словосъчетание

       

- Мокси, какъв трябва да бъде 

според теб един истински 

приятел? 

- Ами, добрият приятел трябва 

да е мил, търпелив и 

чувствителен. 

 

  

Прилагателно и 
съществително име 

Няколко последователни 
прилагателни имена 
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        Напиши подходящо прилагателно име за 

даденото съществително, за да образуваш 

словосъчетание. 

________________ приятел, ______________ човек, 

________________ книга, ________________ игра, 

________________ пътешествие, __________ небе, 

________________ дърво, _____________ полянка, 

________________ планина, ______________ дете, 

________________ разказ, ______________ клас, 

________________ влак, _________________ балон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словосъчетание - съчетание от две или повече 

пълнозначни думи, обединени граматически и по смисъл. 

Видове: 

1. Съчинителното словосъчетание се състои от две 

или повече равностойни и независими части. Например 

от две или повече съществителни имена (братя и 

сестри),  от две или повече прилагателни имена (жълт, 

син и червен) и т.н. 

2. Подчинителното словосъчетание се състои от една 

главна част, наречена опора на словосъчетанието, и 

една или повече зависими (подчинени) части. Например 

с главна част глагол (чета интересна книга), с главна 

част съществително име (вълнуващо преживяване, книга 

от библиотеката), с главна част прилагателно име 

(подходяща за всички, важна за децата) и т.н.  
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        Към измисленото словосъчетание добавѝ още 

едно подходящо прилагателно име за даденото 

съществително. От кой вид е то?  ________________                                         

Ако закриеш колоната със съществителните имена, 

от кой вид словосъчетания получаваш? ___________ 

_______________ и _______________ приятел                                 

_______________ и _______________ човек                                 

_______________ и _______________ книга                             

_______________ и _______________ игра                             

_______________ и _______________ пътешествие                           

_______________ и _______________ небе                                      

_______________ и _______________ дърво                                  

_______________ и _______________ полянка                            

_______________ и _______________ планина                          

_______________ и _______________ дете                              

_______________ и _______________ разказ                              

_______________ и _______________ клас                                

_______________ и _______________ влак                          

_______________ и _______________ балон  

 

А сега вместо друго прилагателно име, поставѝ 

подходящ глагол. От кой вид е новото  

_______________  _______________ приятел                                 

_______________  _______________ човек                                 

_______________  _______________ книга                             

_______________  _______________ игра                             

_______________  _______________ пътешествие                           

    

      

словосъчетание? 
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_______________  _______________ небе                                      

_______________  _______________ дърво                                  

_______________  _______________ полянка                            

_______________  _______________ планина                          

_______________  _______________ дете                              

_______________  _______________ разказ                              

_______________  _______________ клас                                

_______________  _______________ влак                          

_______________  _______________ балон  

 

С измислените словосъчетания можеш ли да 

образуваш изречения? Опитай.  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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    Една ябълка, един сандвич и едно пакетче пържени 

картофки – това е любимият обяд на моя приятел Том. И 

знаеш ли защо? Защото този обяд може да се яде 

навсякъде – пред компютъра или на екскурзия, пред 

телевизора или в леглото с книжка в ръка... 

 

 
 

 

 

Но Том вече е решил, че ще отвори нова страница в 

своя живот – ще се храни и ще живее здравословно, за да е 

здрав и жизнен.  

 

1 (един) сандвич – мъжки род (ж.р.), единствено 

число (ед.ч.) 

1 (една) ябълка – женски род (ж.р.), единствено 

число (ед. ч.) 

1 (едно) пакетче – среден род (ср.р.), единствено 

число (ед.ч.) 

тези порции – женски род (една порция), 

множествено число 

Род и число – що е то?

  Има само един проблем. Тези порции не 

се отразяват добре нито на здравето, нито на 

външния му вид. Като ходи, се задъхва... 

Защо ли? Вижте го и ще разберете - с тези 

килограми човек трудно се движи.  
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Извадѝ съществителните имена по номера. 

Определи рода и числото им.  

1.____________________ 

2.____________________ 

3.____________________ 

4.____________________  

5.____________________ 

 

      

   6.____________________ 

  7.____________________ 

  8.____________________ 

  9.____________________  

10.___________________ 

 

 ❶ 

 ❷ 

 ❹ 

 ❻ 

 ❽ 

 ❾  ❼ 

 ❺  ❸ 

      

 ❿ 

Постави подходящо прилагателно име пред 

всяко съществително, като се съобразиш с рода и 

числото му. За целта използвай числителните имена 

един, една, едно, едни. 
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  Извадѝ словосъчетанията (прилагателно и 

съществително име) по номера. Определи рода и 

числото им.  

1.____________________ 

2.____________________ 

3.____________________ 

4.____________________  

5.____________________ 

 

Направѝ описание по картината, като използваш  

    

 

Прилагателното име приема рода и числото на 

съществителното име, което определя. 

 

   6.____________________ 

  7.____________________ 

  8.____________________ 

  9.____________________  

10.___________________ 

 

 словосъчетанията. 

    

 ❷ 

 ❹ 

 ❻ 

 ❿ 

 ❸ 

 ❺ 

 ❼ 

 ❶ 

 ❾  ❽ 
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- Аз съм българин. А ти какво правиш в България? 

- Дошъл види ваш природа и красиво за-бе-ле-жи-тел-

но-сти.  

- Брей, каква сложна дума си научил на български! 

- Да, прочел в българско раз-го-вор-ник. 

- Какво още пише в този разговорник? 

- Пише вие много добър хора и готви вкусно храна, като 

ние китайци. Ти добър момче. Може ти мене покаже 

интересно места тука? 

- Разбира се, с удоволствие! 

Поправѝ грешките в изказа на Чан. Напиши вярно 

съгласуваните словосъчетания.  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________  

 

 

  

Съгласуване

 - Здравей! Как се казваш? 

- Аз казва се Чан. 

- Откъде си, Чан? 

- Аз роден съм в Китай. Ти къде 

роден? 

 

    

 

Прилагателното име приема рода и числото на 

съществителното име, което определя. 

 

emi
Typewritten text
20



Поставѝ прилагателното име в правилния род и 

число. 

Заромоля (дребен есенен) __________________ 

дъждец. (Жълт)________ят листак в градината 

светна. Големите (гроздов) _____ зърна под 

лозницата набъбнаха и кожицата им взе да се пука. 

Наведе (морав)___________ димитровче цветове 

над търкулнатото в шумата (пукнат) __________ 

гърне. Сви се (малък)____________ птиче-

лястовиче в дъното на гърнето и затрепера от 

студ и мъка. Всички си отидоха. Отлетяха на юг 

(негов) ___________ две сестричета. Изгуби се 

майчицата му в (топъл)________________ страни. 

Кой ще го стопли в тая (дъждовен)______________ 

нощ? Оставиха го самό в дъното на гърнето, 

защото беше сакато и не можеше да лети. През 

лятото избухна пожар в къщата, под чиято 

стряха майка му беше свила гнездо. Докато 

(стар)____________ лястовичка смогна да грабне 

рожбата си от огъня, един въглен падна в 

гнездото и парна лястовичето по 

(десен)__________ крило. (Гол)________то пиле 

примря от болка. Когато се свести, то видя, че се 

намира в (нов)________ гнездо, а над него седи 

майка му с (клюмнал)___________ глава. Най-

напред се опита да раздвижи крилца, но не можа, 

защото (десен)___________то,                                    

крило беше изсъхнало. 

 

 (изгорен)___________ 

 От кое произведение е този откъс и кой е неговият автор? 
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- Благодаря, вече съм добре. След онова произшествие 

на стадиона, вече всичко е наред. 

- Какво се е случило? 

- Попаднах под обстрел. Разминах се само с пробиване 

на шапката. 

- Имал си голям късмет! 

- Да. Всяко зло – за добро. Сега бомбето ми изглежда 

много оригинално, нали? 

- А занапред ще внимаваш да не ставаш обект на 

стрелба с лък.  

- Да, вече ще тренирам бързо бягане. Аз нямам къщичка 

като твоята, в която да се скрия при опасност. 

- Хм, стадионът е доста опасно място... Ще стоя 

настрана от него.  

- А как ще поддържаш добра спортна форма?  

- Аз съм планинар и тренирам катерене. Виж какъв 

мускул имам.     

Подчертай глаголите в текста. Попълни таблицата. 

 

 

 

 

Времена

-  О, господин Охлюв, отдавна              

не сме се виждали. 

- А, здравей, господин Червей, 

наистина отдавна. 

- Как си? Какво правиш? 

 

  

В миналото Сега В бъдеще 
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                  Поставѝ глаголите в подходящата форма. 

— Дали да (отивам) _________ на гости? — 
(питам)  ________ се тя. — Но на кого? В такова 
време сякаш никой не (живея)________  в гората. 
Ще (тичам) по_________, ще си (играя) 
по_________ сама — (решавам) _________ Кики и се 
(приготвям) ___________ да скочи от дъба. Но ето 
че отнякъде (прехвръквам)______________ сойката 
Сийка Доносчийка. Измръзнала, гладна, че и 

    

 

Глаголите се изменят по време.  

1. Глаголът в сегашно време означава действие, което 

се извършва сега (докато се говори) или състояние в 

момента на разговора. (Той се радва на спасението си. 

Сега се чувства добре.) 

2. Глаголът в минало време означава вече извършено 

(завършено) действие, както и действие, което е 

започнало преди разговора и не се знае дали е 

завършило, или все още продължава. (Ина прочете 

книгата. Преди малко я видях, че пишеше писмо на 

приятелката си.) 

3. Глаголът в бъдеще време означава действие, което 

може или трябва да се извърши в бъдеще (след 

разговора). (Сигурно ще ѝ разкаже за новите си 

планове.) 
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сърдита. (Кацвам) ________ на дъба и 
(закрещявам)_____________: 

— Казвай къде си (скривам)_________ жълъд! 
(Казвам)_________ по-скоро, нямам време да чакам! 

— Ху, ху, ху! — изсмя се Кики. — 
(Гледам)__________ я ти нея каква е заповедница! 
Жълъд ли? Да има да (вземам)__________. Защо не 
си (събирам)__________ през есента? 

— А, тъй ли? (Чакам)__________ да повикам 
ястреба. Да знаеш как е гладен! Щом те 
(видя)__________ , и ще те (разкъсвам)__________ 
— (заплашвам)_________ я Сийка Доносчийка. 

— Викай го! 
Разкряка се сойката. Кряка, кряка, (дера си) 

_____________ гърлото, а Кики (се смея)_________ 
и (скачам)___________ от клон на клон. Хоп на тъй, 
хоп на инак. (Играя)__________ като акробат. 

В това време (изгрява)___________ и слънцето. 
Зарѝте му зачервиха заснежената гора. Кожухчето 
на Кики (лъсва)_________. Черната ѝ рунтава 
опашка (става)___________ много красива. 

 
         Сверѝ с оригинала.  

 

— Дали да отида на гости? — питаше се тя. — Но на кого? В такова 

време сякаш никой не живее в гората. Ще потичам, ще си поиграя сама — 

реши Кики и се приготви да скочи от дъба. Но ето че отнякъде прехвръкна 

сойката Сийка Доносчийка. Измръзнала, гладна, че и сърдита. Кацна на 

дъба и закрещя: 

— Казвай къде си скрила жълъд! Казвай по-скоро, нямам време да 

чакам! 

— Ху, ху, ху! — изсмя се Кики. — Гледай я ти нея каква е заповедница! 

Жълъд ли? Да има да вземаш. Защо не си събра през есента? 

     

emi
Typewritten text
24



— А, тъй ли? Чакай да повикам ястреба. Да знаеш как е гладен! Щом те 

види, и ще те разкъса — заплаши я Сийка Доносчийка. 

— Викай го! 

Разкряка се сойката. Кряка, кряка, дере си гърлото, а Кики се смее и 

скача от клон на клон. Хоп на тъй, хоп на инак. Играе като акробат. 

В това време изгря и слънцето. Зарите му зачервиха заснежената гора. 

Кожухчето на Кики лъсна. Черната ѝ рунтава опашка стана много красива. 

 

 Допуснал(а) ли си грешки? Къде? 

_______________________________________

_______________________________________  

 Какво те затрудни? 

_______________________________________

_______________________________________  

Препиши двойките глаголи – този в скобите 

(основната форма) и другия (в подходящата за 

случая форма). Подчертай различната част във 

втората дума.  

_____________________  - _____________________  

_____________________  - _____________________ 

_____________________  - _____________________ 

_____________________  - _____________________ 

_____________________  - _____________________ 

_____________________  - _____________________ 

_____________________  - _____________________ 

_____________________  - _____________________ 
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_____________________  - _____________________ 

_____________________  - _____________________ 

_____________________  - _____________________ 

_____________________  - _____________________ 

_____________________  - _____________________ 

_____________________  - _____________________ 

_____________________  - _____________________ 

_____________________  - _____________________ 

_____________________  - _____________________ 

_____________________  - _____________________ 

_____________________  - _____________________ 

_____________________  - _____________________ 

_____________________  - _____________________ 

_____________________  - _____________________ 

_____________________  - _____________________ 

_____________________  - _____________________ 

Как се променят глаголите: 

 в минало време? 

_______________________________________

_______________________________________  

 в бъдеще време?   

 _______________________________________ 

_______________________________________ 
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      Начин на приготвяне: 

 Яйцата се разбиват, докато се получи еднородна смес. 
 Добавя се млякото. Палачинките могат да се направят и с 

вода вместо мляко, но тогава стават много леки и не чак 
толкова плътни и вкусни. 

 Брашното се пресява и се смесва със содата (1 щипка). 
Добавя се на малки порции, за да не стане на бучки. 

 Добавя се солта (1 щипка), за да овкуси сместа. 
 Получената смес трябва да е с гъстота на боза. Може да се 

добави малко мляко, ако е по-гъста, или малко брашно, ако 
се е получила по-рядка. 

 Палачинките се пържат на слаб огън, като предварително 
тиганът се намазва с масло. 

 Когато палачинката сама се отлепи от тигана по краищата и 
може лесно да се повдигне с лопатка, е готова за 
обръщане. 

 Готовите палачинки може да се поднесат със сладка или 
солена плънка, навити на руло или сгънати във формата на 
джобче. 

 Полезно е да се знае, че за 1 порция от 2 палачинки са 
нужни 1 яйце, 100 гр. брашно и 100 мл. мляко. Лесна за 
запомняне пропорция :) 
                                                         (От Кулинар.БГ) 

    

Подчертай глаголите, преди или след които има 

„се“. Какво според теб означава тази малка думичка?  

Как се прави

Знаете ли как се правят палачинки?   

Сега ще ви предложа една класическа 

рецепта. 
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Препиши подчертаните глаголи и срещу тях 

напиши същите глаголи, но без частица „се“.  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 Променя ли се с нещо смисълът?  Ако да, с 

какво? 

_________________________________________

_________________________________________  

 Когато използваме „се“, посочваме ли човека, 

който извършва действието? ________________  

 Ако махнем глагола и оставим само частицата 

„се“, изречението ще има ли смисъл? _________  

 Ако махнем частицата „се“, изречението как 

звучи? Защо? 

_________________________________________

_________________________________________  
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Поставѝ в, във, с или със. 

o Иван обича кюфтета ____ сос. 

o Тя успя да нарисува по една фигура ___ 

всяко квадратче. 

o Ицо ___ замах отвори врата и влетя ___ 

стаята. 

o ___ своите приятели, Емил успя да построи 

висока кула ___ прозорчета.  

o ___ всеки срещнат тя виждаше враг. 

o Колата се движеше ___ скорост от 120 км/ч. 

o ___ шеметна скорост те се понесоха в 

открития космос. 

o  ___ петък (т.е. само след няколко часа) 

астероидът 2014 YB35 стремително ще се 

размине ___ Земята. 

o Капчица дъжд не капваше ___ седмици и 

земята напомняше на лунен пейзаж. 

o Ние често ходим ___ сестра ми на почивка 

___ Варна. 

o ___ силата на мисълта си тя извикваше 

дъжда. 

Със силен шут във вратата...

    

  Със силен шут във вратата, Станчев 

отбеляза 1:0 за своя отбор. Голът беше 

неспасяем. Вратарят на противниковия 

отбор стоеше със скръстени ръце и не 

можеше да повярва на очите си. От 

такава позиция никога до този момент не 

беше правен опит за изстрел във вратата. 
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 Защо използваме във и със?  

_____________________________________________ 

 Кога се използва във? 

_____________________________________________  

 Кога се използва със? 

_____________________________________________  

 

Дай още примери за употреба на в/във, с/със.  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 
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      Мони вкара гол.             Мишо се гмурка гол до кръста. 

 

 

 

 

Кои са значенията на тези омоними?                          

Напиши изречения за всяка двойка омоними. 

Омоними: коса, вила, син, съд, вие, маса, ток, 

град, гребен, мина, лига, мед, бал, къс, блок, стол.  

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________  

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________  

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________  

                             Гол

    

 

Омоними – думи, които се пишат и произнасят по 

един и същ начин, но имат различно значение. 

   

1.___________________________________________    

2.___________________________________________ 
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1.___________________________________________ 

2.___________________________________________  

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________  

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________  

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________  

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________  

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________  

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________  

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________  

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________  

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________  

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________  

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________  
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