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Скъпи третокласници,
Вече можете да четете добре, да съставяте 

изречения и да съчинявате текстове.
Чрез задачите в учебника ще обогатите зна-

нията си за българския език. Ще усъвършенства-
те уменията си да четете и пишете, правилно да 
употребявате думите в речта, да построявате 
изречения, да съчинявате текстове.

Символите, които обозначават различните 
видове задачи, ще ви улеснят да се ориентирате 
по-добре какво се изисква от вас.
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1. КАКВО НАУЧИХ ВЪВ ВТОРИ КЛАС 
2.  Прочетете текстовете от Иван Вазов и отговорете на въпросите.

2. Съставете изречения по дадения ред.

2.  Напишете в тетрадката думите с я от двата текста на задача 1. 

1

2

3

Какво обича авторът според текст А и текст Б?
Какви са звуковете на българския език?
Колко са изреченията в текст Б?

Б) България, моето отечество, 
е най-хубавата земя на света. 
Аз се гордея с моята хубава 
земя. Гордея се и я обичам.

А) Обичам те, българска реч,
звук сладък, най-мил в звуковете.

глагол съществително 
име

прилагателно 
име

  Съставете изречения, съдържащи дума с я. 

 Препишете в тетрадката текстовете от задача 1. 
 Препишете по две съществителни, прилагателни имена 

   и два глагола. 
 Кой глагол се повтаря в двата текста?
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2.  Разделете се на четири групи. Коя група първа ще 
подреди думите в изречения?

2.  Образувайте словосъчетания от прилагателно и съществително име.

2.  Обсъдете правописа на думите. Напишете 
ги правилно в тетрадката.

4

5

6

книж/шка, враб/пче, влаг/кче, Здрав/фка, Люб/пчо
плод/т, ягодов/ф, сладолед/т, кръг/к, жирав/ф
монт р, мин р, ра н,  нка,  рдан

   
   

   
 Ю

лия           посетиха

и Панагю
рищ

е и Явор Пещера

силен разлюля на вятър           клоните     
    д

ървото

щъркелите     
   

   
     

           и нали отлитат юг       лястовиците

       училищ
ният        е изпълнен деца с    

   
   

   
   

дв
ор

    
           много

зв
ън

 на

 ка
мбана

камбанен звън

тар
алеж с бодли гнездо на щъркел

компютър

игра на

йо

ьо
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2. СТРОЕЖ НА ЕЗИКА

Заменете подчертаните звучни съгласни със 
съответните им беззвучни и ще прочетете народни 
мъдрости. Напишете ги.

2

   Прочетете написаното в схемата. Какво е пропуснато?

БОДОГЪД  ОД  ГАБГИ ЗДАВА

З ДРУД ВЗИЧГО ЗЕ БОЗДИГА

1

Текстът се състои от изречения, свързани по смисъл. 
Изреченията са съставени от думи в определен ред.
Думите се състоят от звукове.

 Определете думите като части на речта.

 Потърсете и други пословици, като поставите 
същата задача. Работете по групи.
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 Допълнете текста с въпросителни изречения. Препишете 
го в тетрадката.

 Напишете в тетрадката кратък текст със заглавие Моята любима 
приказка.

4

– ?
– На театър.
– ?
– „Снежанка“ от Братя Грим.
– ?
– С Лили и Калоян.

 Преобразувайте във въпросително изречение следното          
   съобщително: Ти отиваш на театър.

 Какво е заглавието на любимата ти приказка?
 Кои са героите?
 Защо ти харесва?
 Защо написаното е текст?

Снежанка

3
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  С думите съставете изречения. 
Работете по групи.

Кои думи открихте? Напишете в тетрадката думите, в които 
всички съгласни звукове са звучни.  

Напишете в тетрадката текста, като промените реда на думите 
във всяко от изреченията. 

2

3

Прочетете вярно изреченията.1

изречение.

Изреченията,

свързани 
по смисъл, 
оýбразувýат

текст.

Думите,

Дойде есента. Заваляха 
дъждове. На заека му омръзна 
да студува. Дощя му се под 
покрив да живее. Тръгна из 
гората да дири подслон.

Емилиян Станев

  Как са свързани изреченията в 
текста?

мо
ля

бла

вам

жа ля
съ

да

го
ря

вай

ви

из
ня

3. УПРАЖНЕНИЕ
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1. Кое заглавие е подходящо за текста?
   Отговорете устно.
 А) Момчето и листата     Б) Момчето и вятърът     В) Листата
2. Как падат листата?
3. Колко са съобщителните изречения?

Подредете изреченията в текст. Напишете го.4

– Събарях листата.

– Вятърко, къде беше?

– Какво прави в гората?

– Вятърко, ти си лош!

с песен, защото е есен.

– Не съм. Листата падаха

– В гората.

Леда Милева
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4. Открийте правописните грешки в заглавията на художествени 
произведения. Напишете ги в тетрадката.

4. РЕДАКТИРАНЕ
Прочетете двата текста. Сравнете ги. В кой текст 
откривате грешки?

12

1

Редактиране – поправяне на правописни грешки, неточно употребени 
думи или неправилно съставени изречения в собствен или в чужд текст.

упашка  обичам/го   пухава

2

Заместете подчертаните думи с други, за да избегнете нежеланото 
повторение. Работете по групи.

3

МОЕТО КОТЕ
Имам малко котенце. Котенцето 

е бяло, със дебели черни 
лапички и дълга упашка. 

Опашката му е пухкава като. 
Нослето му прилича на черно, 

дребно, тъничко копченце.
Обичамго много.

МОЕТО КОТЕ
Имам малко котенце. То 
е бяло, с дебели черни 
лапички и дълга опашка. 
Тя е пухкава като на 
лисица. Нослето му 
прилича на черно копче.
Обичам го много.

„Хубава 

си таткувино“

„Първият 

очебен ден“ „Прикаска“ 

„Обуштарят 

и джоджетата“
„Гълабицата 

и мрафката“

Врабчето не ходи в топлия юг. 
Врабчето прекарва зимата при 
нас. Врабчето често страда от 
студ. Когато сняг покрие земята, 
врабчето идва на прозореца.

Веднъж дядото казал на бабата да 
вземе менците и да тръгне за вода. 
Бабата ги взела. Дядото почнал да ги 
дърпа и казал, че е стара и не бива 
да ходи за вода. Бабата казала, че на 
нея по-приляга тази работа. Йоана има малко котенце. Смешно 

малкото котенце тича и бяга. Мама 
му сипва в паничка.

о к
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5. УПРАЖНЕНИЕ

13

По време на листопада гората глъхне 
и мълчи. Прошарилите се шумки на 
дърветата, в очакване да бъдат обрулени и 
откъснати, мируват и не шават. Слънцето 
грее слабо и плахо, незабелязано.

Из „По време на листопада“  
 от Николай Хайтов 

Какви грешки е допуснал третокласникът? 
Отгатнете гатанките и ги напишете.

Препишете изреченията, като ги допълните с подходящи думи.

Редактирайте преразказа на третокласник. 
Напишете го в тетрадката.

2

4

Сладко яде – човекнее,   
крила има – птицанее.

Що е то?

Колкото съм дълък, 
да съм праф, 
небето ще стигна.

Що е то? 

Слънцето плахо  зад облака.                                
                                (наднича, грее)
Паунът  опашката си.  
                (разпери, отвори)
Реката  страшно.
               (забуча, заромоли)
Лъжливото овчарче   за помощ. 
                                  (викало, прошепнало)

Препишете текста, като подберете подходящите 
думи. Съкратете излишните думи.

След три години братята севърнали. Първият казъл, че 
най-скапоценният плод е най-сладкият. Според втория най-
скъпоценният плот бил най-редкият. Баштата рекъл, че ще си 
избере един от плодовете. Третият споделил, че с пърите се 
записал в едно училиште. 

3

1
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6. ЗВУКОВЕ И БУКВИ

14

1

Ч У К З Е Л Е Н        Л Е Т Е Н П Р О      Н А Р Г Р А Д И 

 Кои са думите, които се „крият“?

  Коя дума съдържа само звучни съгласни звукове?
  Какъв е гласният звук, който се повтаря в две от думите – 
широк или тесен?

  Съставете думи от буквите: 

  Кои съществителни нарицателни имена са в ж.р.?

Съгласните звукове са две групи – звучни и беззвучни. При 
произнасяне на звучните се чуват звук и шум. При произнасяне на 
беззвучните се чува само шум.
Гласните звукове също са две групи – тесни и широки.

Заменете подчертаната буква на широкия гласен с буквата на 
тесния гласен звук. Напишете думите по двойки.

Заменете подчертаната буква на звучния 
съгласен с буквата на беззвучния съгласен звук.

Напишете вярно думите.

2

3

4

НPAВ A

боза  браво  грива   дом   жал   мръзна

кънк р   шоф р   бул н   
шампи н  ками н   панси н
пе ера  ма ерка  дъ еря
джу е    об    Добру а    

тропам
вея

прав
режа
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7. УПРАЖНЕНИЕ

15

4.  Подредете по азбучен ред имената 
на децата в тетрадката.

4.  Коя е липсващата буква? Напишете пословиците, като 
свържете двете им части.

1

2

На чуж  гръ    не е сла ка. 
Бе   тру  почи ката и водата му е сла ка.
Когато човек е здра    и сто тояги са малко. 

Препишете в две колони думите: в едната колона – тези, които 
завършват със звучен съгласен, а в другата – думите, които 
завършват с беззвучен съгласен. Работете по групи.

валеж, подлез, чорап, бодър, ботуш, адрес, пантоф, залез, гълъб, брат

3

 Препишете текста, като допълните думите с буквите й, щ, я и 
съчетанието ьо.

МОСТ НАД ЯНТРА
Мостът, построен от Уста Кол  Фичето над река нтра 

в близост до град Б ла, е един от най-добрите строежи на 
възрожденски   ма стор. Реката тук е гол ма. Напролет 
става и бу на. Камъните в основата тр бвало да са здраво 
споени. Затова Кол  Фичето използвал особен вид хоросан, за 
строителство във вода. Поставил и фигурки на нимфа, лебед, 
лъв и грифон, символизира  и реката и български  народ. 
В едини  край на моста днес е издигнат паметник на Кол  
Фичето.

хоросан – смес за строителство
грифон – приказно същество с тяло на лъв и глава на орел

Албена Яна

Елена

ЦветаКирил

Борис

Димитър

Тодор

1. Къде се намира мостът на Кольо Фичето?
2. Какви фигури поставил майсторът?
3. В коя дума съгласните звукове са само звучни?
   А) вода  Б) фигурки  В) паметник

4
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8. ПРАВОПИС НА ГЛАСНИ ЗВУКОВЕ 
    В УДАРЕНА СРИЧКА

Свети кротката светулка.
Трепкат палави звезди.  
Щурчо с писана гъдулка
чудна песничка реди.

Из „Дар от сърце“ от Димитър Спасов

  Как се чуват гласните звукове в ударена сричка?

  Как се чуват гласните звукове в ударена сричка?

Сричките в думите са ударени и неударени. 
Гласните звукове в ударените срички се чуват ясно, 
а в неударените се променят.

Препишете думите. Поставете ударение.

Напишете в тетрадката ударената сричка от всяка дума.  
Ще получите името на народен будител и заглавието на 
първия български буквар.

песен   търся   бебе   перон   игрище   сглобен   буква   дървар

Разгледайте картината. Напишете в тетрадката думи с ударение 
на първата сричка, на втората сричка, на третата сричка.

2

3

4

тополи пеперуда утро огнище  
стена планина вятър раница

1 Препишете стихотворението. Кои са ударените 
срички в думите? Подчертайте ги.
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9. УПРАЖНЕНИЕ

17

Прочетете думите. Кои са ударените срички?
Как се чува гласният звук в ударена сричка
и как – в неударена?

здраве карта късен гости  
поздрави лекар къпина господар

Препишете думите и поставете ударенията.

Препишете в тетрадката думите, като попълните  
липсващите букви на гласен звук.

цв тя с рна   кам ла  пох д   

светк вица з грижен    нетърп ние чилище  

2

  При писането на кои думи се затруднихте? 
В каква сричка са гласните, при правописа 
на които може да се сгреши – ударена или 
неударена?

Препишете текста. Извадете пет думи с ударение  
на първата сричка и пет думи с ударение на втората 
сричка. Работете в две групи. 

4

Гръмливият екот на водопада 
огласяше планината. Хиляди 
пръски от разпенените му води 
блестяха на слънцето като златна 
мрежа, а по скалите край него 
пълзеше тъмнозелен бръшлян. 

Из „Водопадът и кладенчето“
от Лада Галина 

срамежлив
страхлив

радостен

тъжен
притеснителенщастлив

3

1
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10. ИЗГОВОР И ПРАВОПИС НА ГЛАСНИ ЗВУКОВЕ 
      В НЕУДАРЕНА СРИЧКА 

  С една от думите във всяка колона съставете словосъчетание и 
изречение. Работете по групи.

Правописът на гласните звукове в неударена сричка се 
проверява с дума, в която гласният звук е под ударение. 
Може да проверите и в правописния речник.

Прочетете думите, които Зайо не е научил. 
Как се изговарят? А как се пишат? 

1

4.  Напишете думите в тетрадката, като добавите пропуснатите 
букви. Ако се затрудните, проверете в правописен речник.

4.  Препишете текста. Подчертайте думите, при които има разлика 
в изговора и правописа на неударени гласни.

2

4

18

Птицата кацна в клонака. Там имаше гнездо. От него надничаше малко 
птиченце. Майката сложи нещо в жълтата му човчица и отлетя. По полето 
се чуваха и други птици. Те огласяха въздуха със сладките си песни.

п п руди ч ч лига пр з рец б б лечка 
в зд х б нб н б нан п рт кал

р ка бичам зв зда
ръчен òбич звèзден
п тека ст ден ед ница
път студ един

к ртина
пл нина

б ща
ск ла

гнище
к жух
г ри
п ток

з лен
пч ли
тр ва
н бе

а/ъ о/у е/и

а/ъ 
   о/у 
        е/и

Как ще проверите правописа на думите? Напишете ги в тетрадката.

`

3
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11. УПРАЖНЕНИЕ

  Кои думи са повече?

  Напишете описание на заека.

Кои са пропуснатите букви на гласни звукове? Как се 
изговарят? Препишете текста в тетрадката. 

2

1

19

Прочетете текста на Джани Родари и отговорете на въпросите. 4

Петя трябва да опише заека. Помогнете ѝ, като напишете вярно 
буквата на гласния звук в ключовите думи на съчинението.

хо      чи      пухк ва   
пашка     морк в     зел   

Пч лицата се издигна във възд ха, зав ртя се наоколо и забр м- 
ча. Но тя не забр вяше страшн та случка и беше предп злива. Тя 
съгледа една друга пч ла и кацна близо до нея – върху една з гнила 
круша, която едвам се крепеше на д рвото.

Из „Загубената пчела“ от Елин Пелин

Как ще проверите правописа на думите: с дума, при която 
гласният звук е под ударение, или в правописен речник? 
Работете по групи.

3

Едно време в далечен град се родило прозрачно дете. През него 
можело да се вижда както през въздуха и водата. Било от плът и кръв, а 
изглеждало като от стъкло и ако паднело, не се строшавало, най-много 
на челото му излизала прозрачна цицина.

Виждало се как бие сърцето му, виждало се как мислите му играят 
като шарени рибки в басейна си…

1. Как изглеждало прозрачното 
дете?
2. Кое изречение е вярно според 
текста?
А) Виждало се как бие сърцето му. 
Б) Мислите му играели като шарени 
миди.

В) Детето не било от плът и кръв. 
3. Какво се случвало, ако падне? 
4. При кои думи има 
несъответствие между изговор 
и правопис на гласни в неударена 
сричка?

о/уста ана/ънас 

о/уграда о/усещам

гра/ъдина ро/удина

ка/ъпина Ба/ългария

мо/уре
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12. ИЗГОВОР И ПРАВОПИС НА ГЛАСНИ ЗВУКОВЕ  
      В КРАЙНА СРИЧКА НА ДУМАТА

Напишете в тетрадката наименованията на предметите. 
Поставете ударение на думите.

1

  Каква е крайната сричка на думите – ударена или неударена? Как се 
чува гласният звук?

  Изберете дума и съставете 
изречение с нея.

Коя играчка за кой чувал е? Напишете думите в тетрадката.

Напишете думите в тетрадката. 
Как се изговаря гласният звук в 
крайната сричка? 

Запомнете!

2

3

Правописът на гласните звукове (а, ъ) в крайна сричка се 
проверява с дума в множествено число. Ако гласната се запазва в 
множествено число, пишем А; ако отпада, пишем Ъ. 
казАл, казАли     рекЪл, рекли
Изключения – пясък, замък, блясък и др. 

кръг л
мал к

каз л

лъск впусн л

 облак
 зам

 зал

бляс

плит

пи
с

пяс

кряс

ък

рек л

дош лласк в
ъ

крот
плам

ка
м
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1

13. УПРАЖНЕНИЕ

Препишете текста, като изберете правилната буква в 
думите.

Напишете словосъчетанията в тетрадката, като допълните 
липсващите букви.

4

слад к чай мок р път теж к слон 
доб р син хуб в ден пърг в заек

СЛАВЕЙ И ПУЯК
Хита/ър Пета/ър занеса/ъл на пазара да продава един пуяк. 

Наблизо до него застана/ъл друг продавач. Той държал хуба/ъв 
кафез, а в кафеза подскачал и пеел мала/ък славей.

Един човек спрял, послуша/ъл песента на птичето и запита/ъл 
продавача:

– Колко искаш за славейчето?
– Половин жълтица! – река/ъл скромно продавачът.
– Не е скъпо. Хубаво пее! – каза/ъл човекът…

Сава Попов

  Как се изговарят гласните звукове в крайна сричка? А как се пишат?

  С две от думите съставете изречения.

Кои думи открихте? Напишете ги в тетрадката.  
Направете проверка. 

Най-напред – бляс к,     
след бляс ка – тряс к,
след тряс ка – пляс к.

Що е то? 

(дъжд)

Препишете 
гатанките 
и поставете 
правилната 
буква.

а ъСред езеро огън гори,
вода и вят р не го гаси.

Що е то?

2

3
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14. ПРАВОПИС НА СЪГЛАСНИ ЗВУКОВЕ 
      В СРЕДАТА НА ДУМАТА

Прочетете какво е 
получила Ивана.

1

Напишете правилно думите в тетрадката. Направете 
проверка с друга дума или проверете в правописния речник.  

Напишете в тетрадката заглавията на приказките.

2

3

Правописа на съгласните звукове в средата на думата проверяваме, 
като променим думата така, че след съмнителния съгласен да има 
гласен (гладка – гладък), или в правописен речник (дъвка).

  Изберете едно от 
произведенията. За 
какво се говори в него?

лод/тка

близ/ско

За Коледа получих:  
моýдерна блузка           

книжка с приказки
медени сладки 
плюшено лъвче.

вериж/шка въздиж/шка

почив/фкаобув/фка
чов/фка

Дръ чето със 

златните плодове

Хуба ка и 

чудовището

Моята кни ка

Синя прика ка

Сънят на 

вра чето

 Кора чето

Бялото гълъ че

Препишете правилно 
написаните думи и 
поправете сгрешените. 
Направете проверка. 
Работете по групи, като се 
състезавате коя група ще се 
справи първа.

4
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1

15. УПРАЖНЕНИЕ

Прочетете текста. Как се изговарят подчертаните думи? А как 
са написани? С кои думи ще проверите правописа им?

В тая пещера живееше мечка с мече. Денем спяха сладко, 
а нощем излизаха на разходка за храна. Беряха гъбки, горски 
ягодки и диви круши. Из планинските потоци ловяха рибки 
и раци.

И мед намираха тук-там.
Емилиян Станев

Напишете в тетрадката умалителни съществителни имена.

Напишете думите в тетрадката. Коя дума ще изберете за проверка?

2

3

Разгледайте данните от таблицата и напишете кратък текст със 
заглавие Врабче.

4

Здра ко – здрави, Здравка

бли ка – близки, близък

гра че – града, градчета

  Как ще проверите правописа на думата врабче?

Големина малка птичка, 30 грама
Дължина 16 см
Размах на крилете около 25 см
Цвят кафяво
Храна трохи, семена, плодове
Продължителност на живота 3 години
Врагове котки

гъ ка – гъби, гъбки

вла че – влака, влакчета

боту че – ботуши, ботушки

лев
плик

кръг дъб разказ таралеж
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16. ПРАВОПИС НА С ПРЕД ЗВУЧНИ 
      СЪГЛАСНИ В НАЧАЛОТО НА ДУМАТА

По какво се различават думите 
в двете колони? Как се изговаря 
съгласният звук? А как се пише?

1

Буквата на беззвучния съгласен звук С пред звучните съгласни в 
началото на думата се изговаря и се чува като з, но се пише с.

Открийте вярната буква. Напишете думите в тетрадката.

Напишете изреченията в тетрадката, като  
допълните думите с правилната буква. 
Можете да си помогнете с правописен 
речник.

Попълнете липсващите думи в текста, като го препишете.

3

Мечтата на Зайо Байо се . Построил си къщичка. 
 с приятели. Поканил Лиса на гости. Тя  

вкусна гозба.  и със своята съседка – Рунтавелка. 

Думи за попълване: сдобил се, сближил се, сготвила, сбъднала

Пресметнете бора!
Отворете си борниците!
Бъдете говорчиви!

гънете старателно по линията!
добрете се със Зайо.
грейте се на слънцето.

с/з с/з
с/зс/з с/з

с/з

 дравец
 гушвам се

с/з

сграда  

здание    
спор

стелка

спирка

сбор

сделка

сбирка

 греша 
 града

 борник 
 бъркам 

2

 дравей 
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17. УПРАЖНЕНИЕ

1 Кои изречения са написани 
вярно? Препишете 
сгрешените правилно.

Напишете в тетрадката вярно думите.

Напишете изреченията в тетрадката, като допълните думите.

За да реши задачата, динозавърчето трябва да 
препише текста правилно. Помогнете му. 

2

4

Митко прилежно сгъна ризката си.

Мама зготви вкусен обяд.
Рени има богата збирка от сушени цветя.

Двете момичета се сближиха.

Сглобих нов самолет.

Напече слънце, Мечо се гря и излезе от хралупата.
Мама ме предупреди добре да дъвквам храната.

гуших се до баба, за да ми разкаже приказка.
брали се на сватба Щурчо и Мецана. 

Вечерта Врабчо и Лисана се дружили.

Препишете от учебника по математика задачи, в чието условие 
има думата, затруднила динозавърчето. Работете по групи.

От с/збора на числата 
петстотин и триста 
извадете тяхната разлика.

 грабча 

 дание 
 греших  богом 

 дъвча 

 вънче 

с/з

с/зс/зс/з

с/з с/з
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18. ПРАВОПИС НА Т ПРЕД ЗВУЧНИ 
      СЪГЛАСНИ В СРЕДАТА НА ДУМАТА

1

Буквата на беззвучния съгласен звук Т пред звучните 
съгласни се изговаря и се чува като д, но се пише т.

Препишете думите, като попълните пропуснатата буква. 

Напишете изреченията в тетрадката, като попълните 
пропуснатите букви.

Образувайте съществителни имена от глаголите. Напишете ги в 
тетрадката.

3

4

Детският о дел на библиотеката е след кръстовището.
О далече се вижда новият стадион.
Малките агънца са о делени от майка си. 
О говорникът на класа изпрати покани за тържеството.
В кошницата има само о брани ябълки.

Пример: сеем – сеитба

берем косим гоним

о говор о дихо гледам о даден о дясно

СЪОБЩЕНИЕ

След краткия отдих през зимата 
се подновяват тренировките на 
футболисти и баскетболисти.
Очакваме ви на 1 март във 
физкултурния салон.

Прочетете текста. Как се произнася и чува звукът Т в подчертаните 
думи? А как се пише?

2
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3

4

19. УПРАЖНЕНИЕ

гоним

1 Третокласници написали думите в 
две групи. Каква е била задачата им?

Съставете изречения, като 
включите думите.

Препишете изреченията и ги допълнете с подходящи думи.

2

Книгата е .
Моливникът е  .
Моливът е  .

Думи за попълване: отгоре, отдолу, отдясно

1. С кои думи от текста може да замените станали приятели?
2. Посочете доказателство, че врабчето е работливо.
3. Защо се развалил сговорът?

Препишете текста и допълнете липсващите думи.

СЪДРУЖНИЦИ
 Врабчо и Лисана. Решили да посеят жито.

Дошло време за . Врабчето посяло житото 
самò, а Кума Лиса подпирала небето  .
По вършитба се случило същото. Врабчето разбрало, 
че лисицата хитрува.
Накрая   между тях се развалил. 

Народна приказка

сбирка сватба
сбъдна се женитба
сбъркам отдавам

от

гле
ждам

бо
р

говорниквън
говор

го
ре

гатвам

бележа

Думи за допълване: с/зговорът, сеит/дба, с/здружили се, от/дгоре
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Допълнете изреченията с подходящи думи 
и ги напишете в тетрадката.

20. ЗВУКОВЕ И БУКВИ. ОБОБЩЕНИЕ

1 Кой ключ закъде е ?

  Кои букви са скрити в последното 
чекмедже? Напишете ги в тетрадката.

Звукът се  и се  .

Буквата се   и се  .

Звучните и беззвучните съгласни се променят в 

зависимост от  , което заемат в думата.

Препишете стихотворението. Работете в две групи. Първата да 
подчертае думите, които започват със звучен съгласен, а втората – 
думите, които започват с беззвучен съгласен звук. 

Кафявото мече отдавна желае 
със белия сняг да се запознае.   
Как става така, че все е заспало, 
когато той идва и всичко е в бяло?

Из „Как става така“ от Петя Александрова

а о е

б в г д ж з р м н л й дж дз

ъ у и

п ф к т ш с ц ч х

широки
тесни

звучни
беззвучни

ЧЕТЕ

ПИШЕ

ИЗГОВАРЯ

МЯСТОТО

ЧУВА

2

3
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  Препишете правилно имената: Александ р, Димит р, Пет р?

1. Кои са пътниците, за които се говори в текста?
 А) бурите Б) облаците В) прелетните птици
2. Посочете три пречки по пътя на прелетните птици към дома.
3. Кои птици се връщат първи?
4. Изберете вярната буква в думите. Напишете думите за проверка или 
направете справка в правописния речник.
5. Напишете думите с щ, ю, я.

Препишете правилно текста. Отговорете на въпросите. 6

ПРЕЛЕТНИТЕ ПТИЦИ   
Трудно е на прелетните птици, когато се завръщат от южните 

страни.
По своя път те срещат много пречки: ту гъсти обла/ъци и ма/ъгли, 

ту силни бури и мраг/к. Често се удрят в ска/ълите на някоя висока 
пла/ънина. Често изпитват глад/т и студ/т. Въпреки всичко те летят 
към ро/удината си. Първи се връщат ония, които са отлетели  
по/уследни. 

Напишете думите в 
тетрадката. Направете 
проверка.

Допълнете пропуснатите букви а или ъ. Направете проверка с 
дума в множествено число.

5

4

динозав р лек р

бист р

мис л

плит к

мет р

мал к

зид р

овч р

зал
е

ра каз
ми

ну

ад
ре

серви

прика ка

гла

с/з



30

21. КОРЕН НА ДУМАТА

1 Прочетете думите. 
Откривате ли обща 
част в тях? Коя?

Препишете текста в тетрадката. Подчертайте думите с 
общ корен.

Съставете кратък текст, като включите 
думите.

3

4

Птиците се приготвяха да отпътуват. Чакаше ги дълъг път. Децата ги 
гледаха, наредени на пътеката, и мечтаеха за пътешествия.

  Напишете още думи със същия корен.

  Напишете още по две думи със същия корен.

Корен на думата – основна част на думата, която показва 
нейното значение.  път, пътека, пътувам

Препишете думите в тетрадката. Определете корена им. 
Работете по групи.

2

работа
работя
работник
работлив

изработя
отработя

вода
воден
водолаз
воденица
воденичар

наводнение

об

увки
обувалка

обува

    род
народ
    родина

риба
рибен
рибар

лед
леден
ледник
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1 Открийте в текстовете думите с общ корен.

Напишете в тетрадката само думите с общ корен. 
Коя е излишната дума във всяка колона?

2

Имам билка 
лековита 
и медец от 
медна пита.

В едно царство 
живеели цар и 
царица. Те имали 
дъщеря – царкиня с 
неземна красота.

Овощната градина е 
оградена с висока ограда. 

Изберете по една дума. 
Кой ще напише най-много 
думи със същия корен? 
Работете в четири групи.

3

Кое изречение е подходящото продължение на приказката?4

ВРАНАТА И ГЪЛЪБИТЕ
Видяла враната, че хубаво хранят гълъбите, набелила се и се 

вмъкнала в гълъбарника. Гълъбите отначало помислили, че тя е 
гълъб като тях, и я пуснали. Но враната забравила и загракала 
като врана.

 Лев Толстой
А) Гълъбите загракали като враната.
Б) Гълъбите били доволни от нейната песен.
В) Тогава гълъбите започнали да я кълват и я прогонили.

  Напишете думите с общ корен. 

лекар писмо красив
лекарство писмен хубав
болница писател украса
лекува автор красота

ЗДРАВ ЦВЕТЕ

СКОКМОРЕ

22. УПРАЖНЕНИЕ
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23. ПРЕДСТАВКА
1 Прочетете думите. Кой е коренът им?

Представка – част от думата, която стои пред корена. Пише се слято с 
него. Служи за образуване на нови думи. излетя, долетя, прелетя
Представките са: из-, раз-, без-, от-, до-, с-, в-, у-, пре-, под-, над-, пред- 
и др.

Препишете текста в тетрадката. Подчертайте думите с представки.2

  Напишете думите. Как ги образувахте?

  Коя дума съдържа две представки?

Събудил се Вълчо, попротегнал се доволно и решил да се 
прибира вкъщи. Рибка да занесе на гладните си вълчета. Взел 
торбичката на рамо и се запътил към дома. Още на вратата го 
посрещнали вълчицата и гладните вълчета.

Из „Вълчо – рибар“ от Ели Томинска

говор питам

до по
за

из
раз
до

из
пре

пред

от
с

3

летели трите пеперуди до червеното лале и го 
молили за подслон. Лалето върнало, че ще  
крие само червената пеперуда. 
Стигнали до жълтата роза и я молили:
– крий ни от дъжда.
– Ще скрия само жълтата пеперуда.
– Щом не искаш да подслониш моите сестри, и аз 

няма да се скрия при теб – казала жълтата пеперуда.
Чуло ги слънцето и се радвало: има на света 

истинско приятелство. гонило дъжда, сушило 
крилата на пеперудите и те отново етели.

Из „Трите пеперуди“ – немска приказка

Напишете текста в тетрадката. Допълнете думите  
с подходящите представки – до-, по-, от-, с-, за-, про-, из-. 

до-

по-

от-

с-

за-

про-

из-

под
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1

Напишете думите в две групи: с представка и без представка.

Образувайте нови думи с помощта на представките из-, по-, 
пре-, от-, о-, раз-, до-. Напишете ги в тетрадката.

Препишете текста. Допишете думите с подходяща представка. 

2

3

Открийте думите с представки. 
Напишете ги в тетрадката.

Задуха топъл пролетен вятър. В клоните на 
дърветата запяха славеи. Врабчетата цвърчаха 
развълнувано. Лястовичките примъкваха кал 
и слама за домовете си. Щъркелите построиха 
разрушените си гнезда и важно се разхождаха 
край блатото. 

  Кои думи са повече?

  Образувайте дума с две представки.

  Подчертайте корена на думите.

вода, изуча, проблясва, пролет, надпяване, отшумява, ръчен, майстор, 
изтича, сутрин, скрива, сготви, сандвич, пътува, помилва

питам

броя

на- при- пре-

късам
ценя

казвам

ход

През зимата катеричката Кики рядко пущаше хралупата. Но щом 
стигна пролетта, тръгна да пътува. Една хубава сутрин Кики се готви 

за ходка. Най-напред среса опашката си, а после точи зъбите си. 
Кики мина през дъбовата гора. Дивите гълъби вече бяха летели от 
юг.

Емилиян Станев

до-
раз-

24. УПРАЖНЕНИЕ

4
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25. ПРАВОПИС НА ДУМИ С ПРЕДСТАВКИ
Препишете думите. Как се изговаря представката? А как се пише?

  С три от думите съставете изречения.

Запомнете правописа на представките из-, раз-, без-, под-, над-, 
пред-, от-, с-. 
Звучният съгласен звук в представката може да се чува като 
беззвучен, но се пише буквата на звучния. Правописът на думите с 
представки може да се провери в правописен речник.

Напишете думите в тетрадката. Подчертайте представките.

Коя е пропуснатата буква в думите? Напишете ги в тетрадката.

2

1
 подкарвам, подсушавам  безкраен, безпомощен
 отделя, отзивчив   разпределям, разтопявам

Какво правите на рожден ден? Напишете думи с представки. 

по
д

бе
з из

спирно   страшен   краен

съхвам   скачам   студявам

кож
ен   държам    карвам

из- по- раз- пре- под-

Ра писание на влаковете
И пит за шофьори

И ключете телефоните си!

По чертайте глаголите!

На пишете тетрадките си!

3

4

  Препишете пет думи с представките до-, при-, о-, у- от 
правописния речник. Запомнете правописа им.
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26. УПРАЖНЕНИЕ

Образувайте думи 
с представки. 
Напишете ги в 
тетрадката.

1

из-
на-

пре-
раз-

от-

по-
из-

пре-

из-

раз-

по-

из-
под-

пре-

по-

летя

пе
я

мисляям

скачамгледам
ровя

пиша

Препишете текста. Кои са думите с представки? Подчертайте ги.4

Лиско прекъсна разсъжденията си и тръгна да се разхожда. Утрото 
беше слънчево. Край него бързаха животните – кой на работа, кой на 
училище. Птиците огласяха простора с песните си, защото това им беше 
работата – да пеят от сутрин до вечер, да създават удоволствие. 

Борис Априлов

1. Защо прекъсва разсъжденията си Лиско?
2. Закъде бързат животните?
3. Каква е работата на птиците?

долитна догледа налях понесох долетя
излитна прегледа полях принесох отлетя
прелитна загледа излях поднесох прелетя

Изберете подходяща дума от колоните за празните 
места в текста. Препишете го в тетрадката.

Прозорецът ми се разтвори в пролетта. Дочух шум на криле. 
Отнякъде  гълъб, кацна на перваза и ме   с чакащи 
очи. Аз му нароних  хляб,  вода и от сърце му ги  . 
Той утоли глада и жаждата си, разпери весело криле и  .

Из „Крилата радост“ от Елисавета Багряна 

игра на компютъра
игра ролята си
игра кученцата

летя над къщите
летя към луната
летя от гнездото

скочи нависоко
скочи от стаята
скочи оградата

3 Кой най-бързо ще добави липсващите представки в думите летя, 
игра, скочи? Напишете в тетрадката. Работете в три групи. 

2
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27. СРОДНИ ДУМИ
1 Прочетете изреченията. Открийте думите с еднакъв корен.

Сродните думи може да бъдат различни части на речта.
здрав, здраве, оздравя, Здравко

Препишете текста в тетрадката. Подчертайте сродните думи.2

  Образувайте и други думи с тези корени.

  Колко групи сродни думи открихте?

  Определете три от сродните думи като части на речта.

  С две от дадените думи съставете словосъчетания.

  С една от сродните думи съставете изречение.

От летището излетя 
сребрист самолет.

На игрището Радой и 
Панчо играят футбол.

Едно време Тъмното обичаше да играе на криеница с луната. 
Понякога то се криеше зад къщите или комините, притаяваше се, а 
лунната светлина пълзеше наоколо и търсеше да го открие…

Тъмното умееше добре да се скрива от луната… Скри се от 
другата страна на земята и направи там Нощта.

Из „Криеница“ от Доналд Бисет

3 Образувайте сродни думи. Работете в пет групи.

Напишете думите, които не са сродни на останалите във всеки ред.4
говоря, говорител, приказвам, разговор
приятел, приятелство, сприятели, другар
лекарство, лекар, излекувам, лекичък

во
да

чист

да

р

ст
уд мъл

ча

Сродни думи – думи, които имат общ корен.
мечта, мечтая, мечтател, замечтан
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Зимните слънчеви лъчи едва, едва стапят снежеца, но малката 
крехка главица на кокичето бърза да го пробие. Да се покаже на 
светло, да види слънцето. Снегът наистина е още тук, но то усеща 
диханието на идващата пролет и иска първо да я посрещне.

– Зън-зън, зън-зън – изви тъничък гласец то. Люлееше 
белоснежната си камбанка и пееше ли, пееше.

Из „Песента на кокичето“ от Ели Томинска

  Подчертайте корена им.

  Защо кокичето бърза да пробие снега? Посочете две причини. 
   Какво усеща то?

Прочетете описанието на играта.  
Препишете в тетрадката сродните думи.

Образователна семейна игра „Чудесата на света“
Играта е от поредицата „Да поиграем заедно“. Има състезателен 

характер. За да придобие право на участие, състезателят предварително 
трябва да се е запознал с информацията на картите. Играта може да се 
играе с двама, трима или четирима играчи. 

Съдържание: игрално поле, 50 карти, пионки и зарче.

1

  Продължете описанието, като включите думите: изиграе, наиграе, 
състезание.

2

3

4

28. УПРАЖНЕНИЕ

Открийте групите сродни думи. Напишете ги в тетрадката.
плувец, студ, студен, гост, книжка, гостувам, поплувам,  
книжен, студувам, плувен, нагости, книжарница

Подредете думите в скоропоговорките. Напишете ги. 
Подчертайте сродните думи.

  

Прочетете текста. Кои са групите сродни думи? Напишете ги.

Здравка на 
здравец и носи 
Здравко здраве

плет Петър пъти 
по три плете 
преплита
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  Кой ще изготви здравословно меню за деня? Какво ще направиш ти?   
   Включете местоименията аз, ти, вие.

  С кои лични местоимения са заместени съществителните 
   собствени имена?

Лично местоимение – част на речта, с която се заместват имена 
на лица и предмети. аз, ти, той, тя, то, ние, вие, те

29. ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ
Допълнете изреченията с подходящи думи.

2

4

Пристигнала добрата фея.  радостно се усмихвала.
Веселието обхванало всички хора.  продължило три дена.
Момъкът стигнал до замъка.  видял спящата красавица.
Принцът и принцесата вдигнали чудна сватба.  били много щастливи.

– Кой ще играе с нас: 
 ,   или ?

3

 аз, ти, той, тя, то, ние

Митко
Ева  
Стела
Ива

 ще подготви въпроси към медицинското лице.     
 ще бъде журналист.
 ще направят хранителна пирамида. 
 ще я представят пред класа.
 ще представи презентация за опасностите от 

нездравословните храни.
 ще бъде лекар.

Препишете текста в тетрадката. Подчертайте личните местоимения.
Аз се казвам Ани. Ходя на училище. То се намира в близост до парка. 

Дотам вървим заедно с Петя и Антон. Те са мои приятели от детската 
градина. Той е в четвърти клас, а тя – във втори. След училище ние 
отново се прибираме заедно.

Препишете, като допълните с подходящо лично местоимение 
изреченията.

Разпределете участието на учениците в групов проект на тема  
Храня се здравословно.

–  рисувам.
–  рисуваме.

 –  какво правиш?

1
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30. УПРАЖНЕНИЕ

Препишете текста в тетрадката. Подчертайте личните местоимения 
в откъса от българската народна приказка „Ленивата мома“.

Имало едно време една жена и един мъж. Те имали само една дъщеря 
и тя била толкова глезена, че на нищо не я учели.

Дошли сватове да я искат да се ожени. Те рекли:
– Както сте я научили, тъй и ние ще правим.

Заместете с лични местоимения подчертаните съществителни  
имена в изреченията. Напишете ги в тетрадката.

Момчето спря и се ослуша.
Мечката и дърварят станали приятели.
Аз и кученцето Рошко тичаме из полето.
Баба приготвя празничната трапеза.
Момъкът пребродил девет планини.

1

2

3

4 Разпределете задълженията за почистване на класната стая, като 
включите местоименията аз, ти, той, тя, ние, вие, те.

Открийте грешките при употребата на личните 
местоимения. Кажете изреченията правилно.

Той е мокро. Тя се усмихнало. Той пее.
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31. ЛИЦЕ НА ЛИЧНИТЕ МЕСТОИМЕНИЯ

Допълнете подходящи лични местоимения към глаголите. 
Напишете ги в тетрадката.

мия строят слушате казваш мисля
желаете чистим върви свирят молим

Препишете стихотворението в тетрадката. Подчертайте личните 
местоимения. Определете лицето им.

2

4

АЗ съм кралят.
ТИ си ми брат и
ТОЙ, ТЯ и ТО са сред наште познати.

НИЕ сме първите хора в страната.
ВИЕ живели сте май във гората.
А ТЕ са за нас съвсем непознати.

3

Личните местоимения се различават по лице и число. Те имат 3 лица 
в единствено и в множествено число. В трето лице единствено число 
личните местоимения имат форми за мъжки, женски и среден род.

Из „Моят прадядо и аз“ от Джеймс Крюс

Препишете в тетрадката личните местоимения от текстовете на 
Дора Габе. Определете лицето им.

Аз искам да си поиграя с котенцето. Мъча се да го издърпам от котката, 
но то здравата сучe.

Ние си играем под брезичката и слушаме как пее славеят.
Тя мисли, че съм цвете! Пеперудке, това е панделка. Мама ми я върза! 

То не е цвете! И аз не съм цвете!
Най-хубаво пее славеят. Той е най-скромната птичка.

 ед.ч. мн.ч.
1 лице аз ние
2 лице ти вие
3 лице той, тя, то те

пея

аз ти

вие

тение
той

пеем

пееш
пее

пеят

пеете

  Напишете подобно стихотворение за себе си, като включите
   личните местоимения.

1 Къде ще кацне всяка калинка? Напишете.
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НИЕ сме първите хора в страната.
ВИЕ живели сте май във гората.
А ТЕ са за нас съвсем непознати.

Личните местоимения 
се различават по число – 
единствено и множествено.  
аз, ти, той, тя, то (ед.ч.)
ние, вие, те (мн.ч.)

  Кое от изреченията може да бъде с местоименията той, тя, то?

   Определете лицето и числото на личните местоимения.

  Определете лицето на 
личните местоимения.

32. ЧИСЛО НА ЛИЧНИТЕ МЕСТОИМЕНИЯ
1

Редактирайте личните местоимения. Напишете текста в тетрадката. 
Започва денят. Тя е слънчев и приятен. Привлича хората в парка. Той 
се разхождат и дишат свеж въздух. Най-радостни са децата. То карат 
колелета и се веселят.

2

4

3

Какво правят децата? Назовете 
с глагол. Допълнете лично 
местоимение към всеки глагол.

Напишете гатанките в тетрадката. Отгатнете ги. Заменете отговора 
с лично местоимение. Определете лицето и числото му.

Като викне, цяло 
село събужда.  
Що е то?

Напишете изреченията, като ги допълните с лични местоимения. 
Определете числото им.

 ще се оженя за царската дъщеря.
 излизаха от сламчицата и всеки от тях си мислеше, че е най-хубавият 

на света.
 седеше в градината и държеше в ръката си чашка със сапунена вода.
 светим на слънцето с всички багри на дъгата.

                 Из „Сапунени мехури“ от Светослав Минков

Сам дядо къща 
носи на рамо. 
Що е то? Имам къща като 

вас, но на гръб я 
нося аз.  
Що е то?



  Работете в три групи. Съставете диалози по илюстрациите.
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При общуване с по-възрастни от вас непознати или с учителя, 
директора и др. се използва учтивата форма за 2 л. мн.ч. Вие.

  Как са написани личните местоимения?

33. УПОТРЕБА НА ЛИЧНИТЕ МЕСТОИМЕНИЯ 

2

1

3

Макът всичко виждаше и гореше от яд. Като почервеня повече от 
всякога, се обърна към синчеца и му викна:

– какво се тикаш насам?
Нищо не му отговори уплашеният синчец, само още малко се наведе 

към земята. Вместо него се обади лайкучката:
– Та е далеч и не ти пречи!  съм между вас.
   Из „На полето“ от Константин Константинов

4

Препишете изреченията. Подчертайте личните местоимения. 
В кое лице и число са?

– Госпожо, Вие на опашката ли сте?
– Мили деца, от днес вие сте ученици.
– Господине, Вие ли управлявате лодката?

Изменете глаголите според местоименията.  Напишете 
словосъчетанията в тетрадката. Работете по групи.

Препишете текста, като допълните с подходящи лични местоимения.

В коя ситуация ще изберете учтивата форма на общуване?

     говоря
ти     уважавам
Вие     пътувам
     тръгвам
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5

  Кои лични местоимения липсват?

Препишете личните местоимения. Определете лицето и числото им.

6

Аз слушам песента на щурците.        
След часовете ние се прибираме заедно.
В неделя те ще ходят на кино.        
Тя приготвя обяда заедно с майка си.
На тръгване той им пожела успех.

Прочетете изреченията. Употребете лични местоимения, за да избегнете 
повторенията. Напишете изреченията в тетрадката.

1. Какво пише Патиланчо?
А) съобщение        Б) писмо        В) поздравителна картичка

2. Какъв е новият занаят на Патиланчо?
3. Защо Баба Цоцолана не позволява да се ходи в бръснарница?

Драги ми Смехурко,
Да ти се похваля. Нов занаят зная, със машинка стрижа. 

Никак се не мая. Докато си баба шапката премери, аз остригах 
мойте славни патиланци и черното яре на съседа Байо. Ти ще се 
почудиш как съм се научил и главно машинка отде съм получил. 
Свидливичка пада баба Цоцолана. Тя веднъж ми рече: „Ти няма 
да ходиш в бръснарница вече, бръснар да те стриже! Много 
скъпо струва. Машинка ще купя. Аз бръснар ще стана“.  

                                  Твой приятел вечен:
                                  Весел Патиланчо

 Из „Патиланска мода“ от Ран Босилек

7 Открийте личните местоимения в текста. Напишете ги.

Момъкът е смел. Момъкът победил ламята.

Девойката е умна. Девойката надхитрила пратениците.

Козлетата се сборили на моста. Козлетата паднали във водата.
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Запомнете правописа на личните местоимения: аз, той, Вие, Ви.

34. ПРАВОПИС НА ЛИЧНИТЕ МЕСТОИМЕНИЯ

1 Прочетете изреченията. Как са написани личните местоимения?
 Аз обичам игрите през лятото.
 Той е най-добрият ми приятел.
 – Госпожо, Вие ли сте майката на Павел?
 – Благодаря Ви за гостоприемството!

4

22

Редактирайте личните местоимения. Препишете изреченията в 
тетрадката.

Ас обичам шоколадов сладолед.
Тои поправя компютъра си.
Господине, вие изглеждате изморен.

Допълнете изреченията с учтивата форма за 2 л. мн.ч.
– Господине, ли сте новият треньор на отбора?
– Госпожо, кога трябва да върна книгите?
– Седнете до мен, ако е по-удобно.
– Госпожо Кирова, ли ще ръководите хора?

Допълнете изреченията с  лични местоимения. Напишете ги в 
тетрадката.

ставам рано.  

поднесе цветя на баба.

разхождам кучето.

играя с братчето си.

харесва мотори.

приготвям раницата си. кара колело.

тренира футбол.

Аз, Той

23
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  Как написахте учтивата форма на местоименията?

  Как са написани личните местоимения?

35. УПРАЖНЕНИЕ

3
Мечката се наведе, духна с нос листеца и 

откри разтрепераната животинка.
– Защо искаш да ме изядеш? – попита 

мравката.
– Защото съм решила да изям целия ви 

род. Вие, мравките, се печете на слънце по 
нивите; ожаднявате и тичате час по час при 
кладенчето. Ще ми изпиете водата. Затуй съм 
решила да изтребя и ще започна от тебе.

Из „Мечката и мравките“ – българска 
народна приказка

4

2

Съставете изречения, като 
включите местоименията: 
аз, той, Вие, вие, Ви. 
Работете по групи.

Препишете личните местоимения от приказката „Тигърът и 
лисицата“. Определете лицето и числото им.

– Стой! – извика той.
Хитрата лисица врътна пухкавата си опашка и рече:
– Да не си посмял да ме изядеш!
– Я гледай, че коя си ти?
– Аз съм дъщеря на китайския император.

Препишете изреченията. Допълнете с Ви или ви.
Като нямало кой да  стегне колата, поправили сте я самички. Което 
ще рече, неволята  я е поправила
Благодаря , госпожо!
Ще  дам по една кесия жълтици.
Господин директор,  ще се включите ли в отбора?

Препишете текста. Какво ще напишете: ви или Ви?

1. За кого се отнасят думите на разтрепераната животинка?
2. Защо мечката е решила да изтреби мравките?

1



   Определете лицето и числото на глаголите.
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Глаголът има лице. То се определя с помощта на лични местоимения.
  ед.ч.                                   мн.ч.
1 лице  аз пиша                         ние пишем
2 лице  ти пишеш                     вие пишете
3 лице  той, тя, то пише            те пишат

36. ЛИЦЕ НА ГЛАГОЛА

    Кой глагол се повтаря 6 пъти? Препишете глаголите 
    и променете числото им.

2 Препишете текста в тетрадката. Извадете глаголите. 
Определете лицето и числото им.

Старият цар Безсънко въздъхна обнадежден и заповяда на хората 
около него да излязат веднага от стаята му, като поръча на един от 
готвачите да нагости бялата мишка и цялото нейно семейство с най-
сладката орехова торта.

Щом останаха сами, джуджето взе едно малко столче, сложи го до 
престола на царя и седна на него. После разтвори голямата си книга и 
започна да чете.
    Из „Цар Безсънко“ от Светослав Минков

3

Чудна песничка аз зная,
почва само с три-ли-ли.
Вие знаете ли края?
– Ние знаем – три-ли-ли.

Всички знаят тази песен,
знаеш я и ти, нали?
Текстът ѝ е много лесен –
почва, свършва с три-ли-ли.
    

Напишете глаголите във всички лица и числа. Работете в три групи.

 обичам           викам                ходя

Съставете изречения, като включите и 
съществителното име. Работете по групи.

Образец: въздъхна – 3 л. ед.ч.

Открийте глаголите в текста. Препишете ги в тетрадката. 
Определете числото им.

ВЕСЕЛА ПЕСНИЧКА

Ангелина Жекова

Кой как се движи? 
заек птица мечка

Кой какво прави?
лекар     готвачки     рибар

1

4
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  С един от глаголите съставете въпросително изречение.

37. УПРАЖНЕНИЕ

Какво правят децата? Напишете в тетрадката. 
Променете лицето и числото на глаголите.

1

2

Слънчо намисли с жълта боичка да боядиса по пътя си всичко! 
Първо помилва с длани нивята и засияха в жълто житата. После 
в поточето цопна и ето – слънчеви зайчета припкат и светят, и 
като златно поточето блика покрай изгрялата жълта иглика…

Цял ден рисува Слънчо с лъчите, капнал е вече – затваря 
очите. Ала, преди да заспи в планината, свойта картина надписал 
е: „Лято“.
 Из „Цветни приказалки“ от Мая Дългъчева

3

4

1. Какво боядисва Слънчо?
2. Как се казва картината му?

Прочетете текста. Препишете пет глагола и определете лицето и 
числото им. 

Препишете думите в тетрадката. Определете лицето на глагола.
спиш тропаме искат пее броя редите

викат

пътуваме криеш режа сгъва слушате

зреятходиш миететърсим почивате

Препишете в тетрадката само глаголите, които са 
във 2 л. ед.ч. и 2 л. мн.ч.
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38. СПОМАГАТЕЛЕН ГЛАГОЛ СЪМ
1 Открийте глаголите в изреченията.

2

4 Подгответе проект за драматизация на приказката „Червената 
шапчица“ (или приказка по избор), като разпределите ролите и 
включите форми на спомагателния глагол съм.
Аз съм сценарист. Моят приятел Тони е .

Напишете изреченията в тетрадката, като употребите 
спомагателния глагол съм.
  Аз  в трети клас.  Ти  мой приятел.
  Татко  лекар.   Ние  задружен клас.
  Вие  победители.  Те  участници в игрите.

Напишете стихотворението в тетрадката. Подчертайте 
спомагателния глагол съм.
Аз съм синчец, аз съм радост,
бодил по мене не расте.          
Аз съм просто като радост. 
Аз съм мило кат дете.
 Из „Песента на синчеца“ от Иван Вазов

3

Глаголът съм е спомагателен глагол. Той има форми за лице и число.
  ед.ч.    мн.ч.
1 лице аз съм    ние сме
2 лице ти си    вие сте
3 лице той, тя, тое  те са

Той пише книги.
Той е писател. Аз танцувам.

Аз съм танцьорка.

Аз обичам да играя футбол.
Аз съм футболист.
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    Съставете изречения, като включите формите на спомагателния
     глагол съм за множествено число.

39. УПРАЖНЕНИЕ

– Аз облечен със злато и пурпур, а ти нищо красиво не 
носиш на крилете си.

По-добре  човек да бъде извисен, макар и под скромна дреха, 
отколкото да живее безславно, пък да горд с богатствата си.

Из „Паун и жерав“ от Езоп

2

Ученици Професии
Петър директор
Ина учител
Милан лекар
Петя библиотекар
Теди чистач
аз охрана

1

3

Кой какъв е в Деня на самоуправлението в училище? Съставете 
кратък текст.

1. Езоп е автор на:
А) приказки     Б) разкази    В) басни

2. Как разбирате поуката?

Напишете текста, като допълните формите на  
спомагателния глагол съм.

Допълнете изреченията със 
спомагателен глагол. Напишете ги.
Гълъбите  бели.
Жирафът  с дълга шия.
С Роки  приятели.

Препишете пословиците. Подчертайте спомагателния глагол 
съм и неговите форми. Определете лицето и числото им.
Думата стрела не , пък в сърце се забива.
Ласкавата дума  като пролетен дъжд.
Не  слънце да огрея навсякъде.

4



   Съставете две изречения със степенувани прилагателни имена.

   Определете рода и числото на прилагателните имена.
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Степенуване – сравняване на два или повече предмета по един и 
същ признак. Степенува се с по-, най-. голям, по-голям, най-голям

40. СТЕПЕНУВАНЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ
1 Съставете изречения, като включите прилагателни имена.

Степенувайте прилагателните имена. Съгласувайте ги с подходящо 
съществително име. Напишете словосъчетанията в тетрадката.

2

– Значи, излиза, че аз не съм силен, не съм ловък, не съм храбър.
Но старата мишка се засмяла и казала:
– За такова малко мишле и следата от копито е море, и буцата е 

планина, молецът и мухата са мечки. Щом като от всичко това не 
си се уплашил, значи, ти наистина си най-силният, най-храбрият и 
най-ловкият в цялата тундра.

3

4

Открийте прилагателните имена. Кои от тях може да се степенуват? 
Напишете ги в тетрадката. Работете по групи.        
тежък, стъклен, мил, златен, бързина, тичам, скок, 
хубав, разходка, пъстро, вежлива, копринен

Напишете откъса от ескимоската приказка в тетрадката. 
Подчертайте прилагателните имена. Кои от тях са степенувани?  

интересен книга

малък папагали

бистър поток

шарен коте



   Подчертайте степенуваните прилагателни имена.
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  Добавете подходящи съществителни имена към някои от 
прилагателните имена и напишете словосъчетанията.

41. УПРАЖНЕНИЕ

1

Една хубава лакирана черупка от орех стана люлка на Палечка; 
сини листенца от теменужка бяха нейната постеля, а един розов лист 
бе нейната завивка. В тая люлка тя спеше нощем, а денем играеше 
на масата, дето жената бе оставила чиния с вода. Палечка умееше 
също така да пее и такъв нежен и приятен глас никой никога не 
беше слушал.

   Из „Палечка“ от Ханс Кристиан Андерсен

4

2

 Река Дължина в км 
в България

Дунав 470 км
Искър 368 км
Тунджа 350 км
Марица 322 км

3

1. Какво прави Палечка в люлката нощем? А денем?
2. От какво е завивката на Палечка?

А) от черупка   Б) от розов лист  В) от теменужка
3. Какво умее да прави Палечка?

Прочетете прилагателните имена. Кои от тях може да се степенуват?

Напишете текста в тетрадката. Подчертайте прилагателните 
имена. Кои от тях може да се степенуват? Напишете ги.

Разгледайте таблицата и сравнете по 
дължина реките, които протичат през 
България. Напишете кратък текст.

пролетен
интересен

син

добър
кротък

весел
широк

вълшебен
сладък

Степенувайте прилагателните имена, като ги напишете в 
тетрадката според рода им. Работете в три групи.
здрав храбър пъргава дълбок шумна 
тежко гъсто млада студено



НАЙ-ДОБРИЯТ
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НАЙ ХУБАВОТО 
ПТИЧЕ

  Помислете за подобни въпроси. Работете по групи. 
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Когато прилагателното име е степенувано, след  по- и най- се поставя тире.

42. ПРАВОПИС НА СТЕПЕНУВАНИ 
      ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА

1 Прочетете заглавията на приказки и стихотворения. В кои 
откривате грешка при степенуването на прилагателните имена?

3

4 В урока по  човекът и обществото учителят задал въпроси. Как ще 
отговорите? Напишете в тетрадката, като включите степенувани 
прилагателни имена.
 Коя е най-високата планина в България?
 Кое е най-старото дърво в България? 
 Коя е най-старата българска столица?

Напишете в тетрадката подходящи прилагателни имена по 
картините. Кои от тях може да се степенуват? 

2

Утрото е  от вечерта.
Мисълта е  от вятъра.
Майката е  приятел.

Препишете пословиците, като степенувате прилагателните имена 
и ги съгласувате със съществителните.

бърз
добър
мъдър
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  Степенувайте две от прилагателните имена. Напишете ги в 
   тетрадката.

43. УПРАЖНЕНИЕ

1

3

4

Ясна ми, ясна месечинка
през облак ми хоро гледа,
хем го гледа, хем говори:

– Чие ми е хоро най-хубаво,
най-хубаво, най-велико?
Невястино хоро по-хубаво,
момино хоро най-хубаво 
най-хубаво, най-велико!

2

1. Текстът е:
А) стихотворение Б) басня В) народна песен

2. Кой гледа и говори през облака?
А) невястата Б) момата В) месечинката 

3. Чие хоро е най-хубаво?
А) на  момите Б) на  невестите В) на месечинката

Прочетете текста. Кои са степенуваните прилагателни имена? 
Препишете ги.

Редактирайте грешките в изреченията на третокласник. Препишете 
ги вярно в тетрадката.

Единият тръгнал по горния път, а другият по-долния.
Виновни за бедата са по големите синове.
Грозното патенце е по-едро от другите патета.
Денят става по студен и по мрачен.
По-високите върхове през лятото има много туристи.

Препишете изреченията в тетрадката. Степенувайте прилагателните 
имена с по-, най-. В кои изречения ще напишете думата по?

Около врабчето се разперили птички, една от друга  шарени, 
  пременени,  накичени за хубост и драгост.
 поля  и  горички млада пролет шета.
 алеи,  пътечки карам аз велосипед.

– Ти нали ми каза да търся  хубавото и на него да дам храната. 
Гледах, гледах, но от моето  хубаво не видях.

– Бабо, кажи коя от нас има  хубавите ръце?

За кои герои от приказки се отнасят 
прилагателните имена?
малка, бърза, работлива
скоклива, трудолюбива
хитра, пресметлива, рижа



 
мост е опасен!

  Съставете изречения, като включите думи от трите колони.
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Когато прилагателните имена в м.р. ед.ч. завършват на -нен, то във 
формите за ж.р. и ср.р. ед. ч. и за мн.ч. се пише -нн-. 
лунен – лунна, лунно, лунни
Когато прилагателните имена в м.р. ед.ч. завършват на -ен, то в 
другите форми се пише -н-. 
писмен – писмена, писмено, писмени

44. ПРАВОПИС НА ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА С -НН-
1

2

3

4 Препишете надписите, като допълните с подходяща 
дума и съгласувате правилно.

Забраната 
за къпане е 

!

 
бръмчене уврежда 
слуха!  

Прочети приказката 
„Най-  
плод!“  

Съставете словосъчетания от прилагателно и съществително име, 
като ги съгласувате. Напишете ги в тетрадката.

Напишете в тетрадката останалите форми на прилагателните 
имена. 
нощен, невинен, особен, каменен, плувен, железен

 растения  състезания 
воден животно конен надбягване
 лилия  база

Третокласници написали думите в три групи. Каква е 
била задачата им?
часовник                         върви    стенен
сънища                            сънувам   странен
предмети   разгледах   ценен

Думи за допълване.
постоянен  временен
скъпоценен  каменен



  С една от думите съставете изречение.
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  Разменете тетрадките си и проверете написаното.

45. УПРАЖНЕНИЕ

Съставете словосъчетания от думите в двете колони. 
Преобразувайте ги в множествено число. Напишете ги в тетрадката.

1

3

4

1. Как изглеждат лунните морета?
2. Как изглеждат те, ако се гледат от Земята?

2

Прочетете текста. Напишете в тетрадката прилагателните имена. 
Определете рода и числото им.

Лунните морета са обширни равнини на Луната, които, гледани от  
Земята, изглеждат като големи тъмни петна върху лунната повърхност. 
Това е причината ранните астрономи да ги възприемат погрешно като 
истински морета. Днес се наричат така само по традиция.

астроном – учен, проучващ Космоса и небесните тела

Напишете в тетрадката формите на прилагателните имена за ж.р. и 
ср.р. ед.ч. и за мн.ч. Работете в четири групи.   
обикновен, пространен, равнинен, писмен, военен, струнен, откровен, 
звезден, безкраен, временен, лунен, искрен

Помогнете на Ивана да подготви домашната си работа по човекът и 
природата, като препишете правилно текста. 

рожден  
старинен шкаф  

приятел

странен ден  искрен герой  

собствен
Твърдите тела имат   форма и 

 обем.
Водата е течност. Тя няма  форма, 
но има  обем.



  Напишете ги според това каква част на речта са.

  Препишете значението на подчертаните думи от тълковен речник.
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Пряко значение – назоваване, определяне на значението на думите. 
говоря – изричам, произнасям, изказвам с думите

46. ПРЯКО ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА
1 Кои са думите, обяснени в тълковния речник? Препишете.

2

Там, дето паднали сълзите на звездата, през пролетта 
поникнала малка, незабелязана тревица, която хората 
наричат глухарче. През лятото, след като цъфне, на 
високите му кухи стъбълца се издигат нежни, въздушни 
кълбенца, изтъкани от копринена паяжина. И когато 
вятърът полъхне, те тръгват с него към небето.  

3

4

НА КАКВО ПИШЕЛИ ХОРАТА
Първоначално хората записвали различни текстове върху дърво, камък, 

метал или глинени плочки. Египтяните създали папируса. Те използвали 
растение, което обработвали и получавали листове. По-късно в Гърция 
е създаден пергаментът. Той се получавал от обработването на телешки, 
агнешки и заешки кожи. Хартията, която ползваме днес, е изработена от 
растителни влакна в Китай преди повече от 1000 години.
      Из интернет

Прочетете текста. Какво означават подчертаните думи? В кой 
речник може да откриете значението им?

планина
парола
карта
потребител

Обяснете значението на думите. Работете в три групи.
облак, голям, играя, гора, хладен, вървя    

Обяснете значението на думата глухарче според текста на Константин 
Константинов. Потърсете значението ѝ в тълковен речник.

умалено изображение на земната повърхност 
с помощта на условни знаци и цветове                                
голямо земно възвишение
тайна дума, код
човек, който задоволява нуждата си от нещо чрез купуване



Кои са думите, обяснени в тълковния речник? Препишете. 1

3

  Определете думите с преносно значение като части на речта.

47. ПРЕНОСНО ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА
В кои изречения думите са употребени в пряко значение? 
Препишете ги.

2

4

Напишете в тетрадката изреченията от народни песни и 
стихотворения според значението на думите – пряко или преносно. 
Работете в две групи.
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Поточе игриво,
бъбриво, щастливо
от връх планината

Съставете изречения, в които глаголите са в преносно значение.
летя, вървя, милвам, плувам

Преносно значение – значението на думата се пренася върху друг предмет 
на основата на някакво сходство.  Детето се смее. Слънцето се смее.

Препишете текста в тетрадката. Подчертайте думите, 
които са употребени в преносно значение.

води си премята,
прескача скалите
и урвите рови.

Из „Поточе“ от Елин Пелин

Сенките на дърветата скачат в тъмното.

Първият лъч се къпеше във водата.

Заекът скача по поляната.

Момчето се къпеше във водата.

Премени майка мома,
премени я, нареди я.

Заплакала е гората, 
гората и планината.

Върховете се завиват 
в тънка сребърна мъгла.

Екнаха в далечината 
кавали и звънци.



  Съставете изречения със словосъчетанията и напишете 
две от тях в тетрадката си.

  Потърсете и други пословици, в които има думи в преносно значение.
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Думите се употребяват в пряко и в преносно значение.

48. УПОТРЕБА НА ДУМИ С ПРЯКО 
      И С ПРЕНОСНО ЗНАЧЕНИЕ

Препишете пословиците. В какво значение са употребени 
подчертаните думи – пряко или преносно?

2

1

4

3

Напишете текста в тетрадката. Подчертайте думите 
с преносно значение.

Листенцата на брезичката са малки сърчица. Те гледат на 
всички страни, защото клончетата са обърнати на различни 
страни. Едни гледат към изгрева на слънцето. Другите гледат 
как залязва… Всяко листенце шепне на другите какво е видяло.

Препишете в тетрадката изреченията, като първа група запише 
тези, в които има употребени думи с преносно значение. Втора група 
да запише изреченията, в които няма думи с преносно значение.

Водите блестяха на слънцето като златна мрежа.
В горещото време цветята изсъхват.
Гладното пиле влезе в капана и започна да кълве.
През нощта нивите пеят.
Вишната облече бяла рокля.
Зададоха се тъмни облаци.

Образувайте словосъчетания в пряко и в преносно 
значение. Напишете ги в тетрадката.

сълзи 
сърце 
облаче 

лекарства 
пръстенче 
куче 

горчиви
рошаво
златно

Чужди пари пръсти горят.
На лъжата краката са къси.

Блага дума железни врати отваря.
Книгата е прозорец към света.



  Съставете изречения с две от словосъчетанията.

1
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  Съставете изречение с едно от словосъчетанията.

49. УПРАЖНЕНИЕ

Третокласници написали в две групи думи с пряко и с преносно 
значение. Какви грешки са допуснали? Препишете правилно.

горещ чай     бистър ум
дървен стол    каменно лице 
сив врабец    железни врати
розово бъдеще   сладки сънища

2

4

ДЪГА
Дъга се наблюдава при наличие на водни капки във   
(прозрачен газ, без цвят и мирис, проникващ навсякъде) и на слънчева 
светлина. Най-зрелищната дъга се наблюдава, когато половината   

 (небеса, висини) е покрито с  (водни 
пари), а наблюдателят се намира на място с безоблачно небе над него. 
Друго обичайно място за дъги е в близост до   (място, 
където водата се спуска от голяма височина) и   
(шадравани с течаща нагоре вода). В редки случаи при много силна 
лунна светлина може да се види лунна дъга.

Препишете текста. Подчертайте думите с преносно значение.
Слънцето пътувало из небето весело и победоносно върху своята 

оранжева колесница, хвърляйки лъчи по всички посоки за голямо 
неудоволствие на един облак с буреносен характер, който мърморел:

– Прахосник, разсипник, хвърляй на вятъра лъчите си и да видим 
накрая колко ще останат!

Слънцето продължавало весело своето пътешествие, подарявало лъчи 
с милиони и милиарди, без да ги брои…

Из „Слънцето и облакът“ от Джани Родари

Напишете текста в тетрадката, като допълните думите, които са 
обяснени в скобите.

Съставете словосъчетания в преносно значение. Напишете ги.
слънчево чисти весели топло
помисли зайче посрещане  думи

3



  С две от думите съставете изречения.

  Определете синонимите като части на речта.

  Може ли да размените местата на прилагателните имена  
в изреченията? Защо?
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Синоними – думи, различни по звуков състав, но близки по значение.
красив, хубав, очарователен, прекрасен

50. СИНОНИМИ
1

2

4

3

Един ден цъфна до лайкучката синчец. Тъй плах и смирен беше 
той, тъй хубаво поглеждаше, че лайкучката изведнъж го обикна, 
сприятелиха се и често си шепнеха нещо весело и приятно. Макът 
всичко виждаше и гореше от яд. Най-после, като почервеня повече 
отвсякога, той се обърна към синчеца и му викна:

– Ти какво се тикаш насам?
Из „На полето“ от Константин Константинов

Открийте три групи синоними. Напишете ги в тетрадката. 
мил, драг, охранявам, любим, състрадателен, обичан, свиден, милостив, 
скъп, пазя, добър, браня, отзивчив, грижа се, закрилям, любезен 

В кои групи думите са синоними? Напишете ги в тетрадката.

Открийте думите в таблицата. Препишете и допълнете 
с тях изреченията.

Препишете текста. Открийте синонимите. Подчертайте ги.

От тримата братя най-малкият  беше  и  победи ламята.
Не е важно дали си дребен, или едър, важното е да си  .
След сто години се появил   момък, който преминал през 
гъстата гора и събудил принцесата.

б е з с т р а ш е н
х р а б ъ р н в у о
я е о с м е л ч я а

пъстър 
шарен

розов 
червен

мъка
тъга



  Кой е коренът на сродните думи?

61

51. УПРАЖНЕНИЕ

Напишете синоними на думите. Състезавайте се по групи.

2

1

3

4

Напишете текста в тетрадката. Открийте синонимите.
Едно страхливо зайче плахо поглеждаше иззад шипковия 

храст. То чуваше многобройните чуруликания и подсвирквания на 
птиците. Слушаше ликуващата песен на авлигата. Когато песента 
спря, то се успокои, подскочи бързо и припряно хукна през полето.

Третокласници имали задача да напишат синоними. Каква грешка 
са допуснали? Препишете колоната със синонимите.

За кои герои се отнасят качествата? Напишете в тетрадката. 

хубав родина научи
хубост татковина изучи
хубавея отечество училище

 казвам    треперя    мирис   голям   дете   палат   пилот    умен
съобразителност

остроумие

доверчивост

коварство

наивност

подлост

чистосърдечност

лицемерие



1

  Определете подчертаните думи като части на речта.
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Употребата на синоними прави речта по-ясна и изразителна.

52. УПОТРЕБА НА СИНОНИМИТЕ

3

4

2

Дошъл денят на сватбата. 
Мравеят събрал роднините си и 
дошъл у Светулката.
– Ами къде ви са свирците? –  
казала тя.
– Не може ли без свирци – казал 
Мравеят, – тъй ще бъде по-
евтино.

Из „Богатият Мравей“ 
от Елин Пелин

Опишете теменужката, като включите 
синоними на думите:

1. Какъв е Мравеят? Назовете със синоними. Потърсете в синонимен речник.
2. Напишете синоними на думата свирци.

Напишете текста в тетрадката, като замените подчертаните думи с  
подходящи синоними.

Заменете подчертаните думи в изреченията с подходящи синоними. 
Напишете изреченията в тетрадката.
Вятърът вее силно. Момчето открехна старата дървена врата.
Врабчето зъзне на дървото. Наивното момиче взе отровната ябълка.

Препишете текста и заменете повторенията с подходящи синоними.

Думи синоними: опъват, изтеглят, прибират, махат,  проблясват, 
светват, уголемяват, растат, смело, безстрашно

Рибарите по цял ден кръстосват реката. Дърпат и вземат мрежите 
си, а в тях блестят уловените рибки, които от слънцето са като златни… 
Сенките на дърветата от брега бързо се увеличават и ако нямаш храбро 
сърце, може и страх да те хване.

Из „При дядо“ от Ели Томинска 

малка
срамежлива
мирис



  Определете лицето и числото на личните местоимения. 
 Открийте формите на спомагателния глагол съм. Определете лицето и 

числото им.
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  Открийте сродни думи в текста. 
 Препишете едно изречение, в което има думи, употребени 

   в преносно значение.

1

  Коя част на речта НЕ откривате в текста?
   А) съществително име  Б) прилагателно име  В) лично местоимение

53. ДУМА. ОБОБЩЕНИЕ

Кои са изучените части на речта?

2

4 Образувайте думи с представките из-, по-, до-, раз-, от-.

Препишете изреченията, като ги допълните с подходящи лични 
местоимения.

 ще изкача високия връх с приятели.
 къде ще почиваш през лятото?
 е известен художник.
 са много трудолюбиви.

3

СТО КРАСИВИ ПЕПЕРУДИ
Цял ден шарената пеперуда летя над цветната градина. Ябълковото 

дръвче я следеше с многобройните си разцъфнали очи.
Надвечер пеперудата долетя и кацна в китните му клонки. Сгуши се 

сред розовите му цветове.
– Много си красива! – промълви дръвчето. – Колко топла красота 

носиш на крилата си!
Из „Зелени игри“ от Юлия Момчилова

Препишете от текста три части на речта и ги определете.

Лично местоимение

Глагол
Съществително 

име

Прилагателно 

име



1

Възклицателно изречение – изречение, с което се изказва силно 
чувство (радост, учудване, изненада, съжаление, недоволство, страх, 
възхищение и др.). В него се употребяват думите ох, ах, ех, олеле и др. 
В края на възклицателното изречение се пише удивителен знак.
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54. ВЪЗКЛИЦАТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

3

Съставете съобщителни изречения по картините.

2

4

Прочетете изреченията, като изразите различни чувства: радост, 
учудване, недоволство. Работете по групи.
Слънце грее!                Заваля дъжд!       

Какви са изреченията по цел на изказване? Препишете в тетрадката 
възклицателните изречения.

Съставете възклицателни изречения от дадените думи.
Напишете ги в тетрадката.       
красиви, пеперуди, какви
големи колко вълни  
къщата се настанил олеле в страшен звяр     
богати долини, какви, какви, чудни планини има, какви гъсти гори

Старецът разчупил питата и подал най-голямото парче на 
невястата.

Колко ти струва богатството, когато твоята душа от песен не 
отбира, за хубост не жадува!

Птичко златоперка, птичко среброгуша, що стоиш самичка върху 
тая круша? 

Вечно пъргав, здрав и чист, аз съм малкият спортист!

О, това е нещо, което не може да се опише, толкова е красиво и 
интересно!
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Прочетете текста. Препишете възклицателните изречения. 
Какви чувства се изразяват с тях?

Мечо Пух си подаде лапата и Зайо започна да го тегли.
– Ох! – извика Пух. – Боли!
– Никакво съмнение, Пух, заклещен си!
– Това стана – сърдито извика Пух, – защото вратата ти не е 

достатъчно голяма.
– Това стана – строго каза Зайо – от много ядене. Още тогава си 

помислих – само че не исках да ти го кажа, – че един от двама ни яде 
много и това не бях аз.

Из „Мечо Пух“ от Алън Милн

2

4

3

Препишете стихотворението в тетрадката, като поставите 
препинателните знаци.

Морето се обвива с прелестни дантели
Ах, какви са нежни и сребристобели
А пък водорасли… Колко са красиви
Леко потреперват – балерини живи

Из „Морето“ от Петя Дубарова

Съставете изречения, с които изразявате: радост, страх, болка. 
Работете в три групи.

Какви чувства се изразяват с изреченията? Напишете ги в 
тетрадката и свържете.
Ах, какво сладко котенце!
Колко много приятели имам!
О, ще играем с новите игри!
Олеле, какво страшно куче!

радост
изненада
възхищение
страх

55. УПРАЖНЕНИЕ



Подбудително изречение – изречение, с което се изказва заповед, 
забрана, молба, съвет.
В края на подбудителното изречение се поставя удивителен знак.
Когато са изказани със спокоен тон, завършват с точка.

  Какви са останалите изречения по цел на изказване?
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56. ПОДБУДИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ

1 Препишете надписите. Къде сте ги чували?
Пазете тишина! Изключете телефоните си!
Не палете огън! Не се навеждайте през прозорците!

3

2

5

4

Съставете изречения с предложените думи. Какъв знак ще 
напишете в края? Работете по групи.

Кои са подбудителните изречения в текста? Препишете ги в 
тетрадката. Какво се изразява с тях?

„Олеле, умирам! Тичай, Патилане! Тичай, че душичка в мене не 
остана!“

Аз се втурнах вътре да видя що стана. Баба Цоцолана с охлюви 
покрита! И ръце размахва, и вика, и рита: „Помощ, Патилане! 
Помощ, бабин сине! Много се уплаших. Няма да ми мине! 
Изхвърли навънка тез страшни гадини!“.

– Успокой се, бабо! Елате, момчета!
Из „Патиланско царство“ от Ран Босилек

Напишете в тетрадката подбудителните изречения.  
Какво се изказва с тях? Работете в две групи.
Рошко, моля те, изпий си млякото! 
Не излизай без яке навън!
Мийте си ръцете преди хранене! 
Не пий студена вода!

Заменете знаците с изречения.

заповед

съвет
забрана

молба

Моля Не говоретеЯжте Пишете Пазете



1

  Напишете още две правила за безопасно пресичане на улицата.

  Какви са изреченията по цел на изказване?
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Препишете текста и допълнете 
думите на героите.

2

3

4

57. УПРАЖНЕНИЕ

Препишете текста. Подчертайте подбудителните изречения в 
тетрадката. Какво се изказва с тях?

 – Разправят, че ние сме имали тук някаква чудна птица, наречена 
славей – каза императорът. – Искам още тая нощ тя да дойде тук и да ми 
изпее нещо!

– Ваше Величество, не вярвайте на това, което пишат в книгите! 
– Но книгата, от която узнах за славея, ми е пратена от могъщия 

японски император, в нея не може да има лъжа. Аз искам да чуя славея! 
Той трябва да бъде тук още тая вечер!

Из „Славеят“ от Ханс Кристиан Андерсен

моля те
ако обичаш
бихте ли

Не пресичай на червено! При земетресение не ползвайте асансьор! 
Ах, каква зелена поляна! Опасно е да играеш на улицата! 
Получих много подаръци!  При пожар се обадете на 112! 
При наводнение се качете на високо място!

Преобразувайте заповедта в молба. Напишете изреченията 
в тетрадката.

Напишете в тетрадката подбудителните изречения. Какво се 
изказва с тях?

Затвори прозореца! Купи ми моливи! 
Подай ми телефона! Налей ми вода!
Не дразнете кучето!

– Бабо, слез, !
– Не ме !

– Тъй ли! Чакай да ! 
– Дръж, куче, Лиса за !



1

  Направете схема на възклицателното и подбудителното изречение.

  Какви изречения по цел на изказване открихте?
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58. УПОТРЕБА НА ВИДОВЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ 
      ПО ЦЕЛ НА ИЗКАЗВАНЕ

Разгледайте картината. Съставете 
различни по цел на изказване 
изречения.

2

3

4

– Кой на портичката чука
Махай се, момче, оттука
 – Моля те, недей ме връща
Дай да видя твойта къща                                
– Надникни, момченце мило,
но помни, че имам жило

Според мене 
Аз мисля, че 
Мисля, че е несправедливо  

Не съм доволен/доволна, че 
Съгласен/Съгласна съм 
Възможно ли е 

Съставете различни по цел на изказване изречения,  
за да защитите мнението си.

Подредете думите в изречения. Напишете ги в тетрадката.  
Какви са по цел на изказване?
красива колко и гладка е дъгата
ми моля те очилата подай
крилцата слънцето на мокрите изсушило пеперудки
така весело синигерчето пее и безгрижно ли

Напишете стихотворението в тетрадката. Поставете  
знаците в края на изреченията.

 – Хей, пчелице тъмноглава,
кой ти тия питки дава
– Меся си ги аз самата
от прашеца на цветята

Из „Момче и пчела“  
от Асен Разцветников



  Какви чувства се изказват с тях?

  Съставете подобни изречения за вашата предстояща екскурзия.
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1
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59. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ 
      ПО ЦЕЛ НА ИЗКАЗВАНЕ

Прочетете изреченията. Какви са по цел на изказване?

2

3

4 Препишете текста в тетрадката. Какви са изреченията по цел 
на изказване?  

Обичам те, мое мило Отечество! Обичам твоите балкани, гори, 
сипеи, скали и техните бистри и студени извори! Обичам те, мой 
мили краю! Обичам те от всичката си душа и сърце!
   Из „Отечество“ от Любен Каравелов

Преобразувайте изреченията така, че да изразите:
радост Получих много подаръци.
изненада Навън вали.
страх Тъмно е.
болка Никой не играе с мене.

Сутрин ставам рано за училище.
Мия си зъбите редовно.
Много силно ли си удари крака?

Преобразувайте изреченията от съобщителни и въпросителни в 
подбудителни и възклицателни.

Образец: Сутрин ставай рано за училище!
Колко рано ставам сутрин за училище!

Пресичам винаги на зелен светофар.
Искам да ми купят луноходче с колела.
Колко време ще продължи тренировката?

Не 
стъпвайте  

по цветята!

Обичам 
да се разхождам 

из планината.

Колко 
красиви езера 
има в Рила!

Ще се 
возим ли на 

лифта?



  Съставете устен текст за предстоящо пътуване през лятото. 
Включете различни по цел на изказване изречения.
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60. ИЗРЕЧЕНИЕ. ОБОБЩЕНИЕ
1 Прочетете изреченията. Какви са по цел на изказване?  

2

  Съставете различни по цел на изказване изречения. Работете по групи.

Открийте изреченията. Напишете ги в тетрадката.

Как искам 
да се снимам 
в кабината на 
машиниста!

За пръв път 
ще пътувам 

с влак.

Дали може 
да си попеем 

във влака?

Ох, 
притеснявам 

се да не 
се движи 
прекалено 

бързо!

Бързият 
влак за Варна 

пристига на трети 
коловоз.

презлятотобелитемечкиотиватнасевер

ахколкобялоевсичко

скрачетаталисъбирамедпчелата

по
да

ймиалбума



  В кои уроци може да чуете изреченията?

  Променете словореда на подчертаните изречения.
   Преобразувайте ги във въпросителни.

3

4

5
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Подредете думите в изречения.  
най-важното в цветът живописта е 
добре колко сте хранителните направили пирамиди
презентацията сложете картини в си повече
на коя сте анимация приказка подготвили

Преобразувайте изреченията в различни видове по цел на изказване. 
Напишете ги в тетрадката.

Препишете текста. Какви са изреченията по цел на изказване?

1. Кой изпадна в беда?
2. Как се отблагодарява гущерчето?
3. Какво е условието, за да стане богато момчето?

На една поляна гущерче крещяло:
– Помощ, помощ! Камък ме затисна! 
Чуло го овчарче. Завчас дотърчало. Камъка дигнало. Бърза помощ 

дало. Гущерчето рекло:
– Ти добро ми стори. Искам да си върна. Ей това мъничко камъче 

ти давам. Ти като се трудиш, то ще те направи и богат, и умен…
Камъчето тоз миг силно заблестяло и станало златно.
Скокнало момчето. От радост не знае къде да се дене. 

Стиснало във шепа камъчето златно. При близки другари 
отишло и рекло:

– Вижте какво имам!
– Какво? Я да видим!

Из „Чудното гущерче“ от Ран Босилек

Да тръгваме.  Студено ми е. Навън всичко е бяло.
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61. КАКВО НАУЧИХ В ТРЕТИ КЛАС 

Как е устроен нашият език?

ГЛАСНИ

СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ

СЪОБЩИТЕЛНО

ГЛАГОЛ

ВЪЗКЛИЦАТЕЛНО

ВЪПРОСИТЕЛНО ПОДБУДИТЕЛНО

ШИРОКИ ЗВУЧНИТЕСНИ БЕЗЗВУЧНИ

СЪГЛАСНИ

ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ МЕСТОИМЕНИЕ

ТЕКСТ

ИЗРЕЧЕНИЕ

ДУМА

ЗВУК
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  Кои думи имат представки? Напишете ги в тетрадката.

  Препишете от текста по две съществителни имена, прилагателни 
имена, лични местоимения и два глагола. 
  Напишете в тетрадката сродни думи и синоними 

   на подчертаните думи.

3

2

4 Редактирайте текста на третокласник. Напишете го в тетрадката. 
Работете по групи.

Вълчо искал да се здобие с риба. Казъл на Лиса да му даде 
малко. Тя му казала, че е зготвила и изяла всичката риба. После 
му казала да отиде на реката и сам да си олови. Кумчо Вълчо 
казал, че не знае как се луви риба. Тогава Кума Лиса му казала, че 
трябва да вземе една делва.

Препишете стихотворението в тетрадката. Подчертайте 
думите с преносно значение.
  Светлините са изплели светла кошница
  и люлеят лунапарка си във нея.
  И дърветата в зелените си нощници
  не заспиват, а се смеят и се смеят…

Из „Лунапарк“ от Петя Дубарова

Прочетете текста и изпълнете задачите.
    

ВИЕНСКО КОЛЕЛО
В Лас Вегас (САЩ) се намира най-голямото виенско 

колело в света. То е високо 167 м, с два метра повече от 
това в Сингапур и над 30 м по-високо от „Лондонското 
око“. Предоставя уникална гледка над града от 28  
климатизирани кабини, които побират по 40 души. Една 
пълна обиколка с виенското колело се прави за 30 минути. 
Тя е съпроводена от видео и музика в кабините. А през 
нощта цветни лампи осветяват виенското колело. 

Из интернет



  Кой ви помогна в избора на книга? Откъде я взехте?

62. УСТЕН РАЗКАЗ ЗА ПРОЧЕТЕНА КНИГА

1 Разгледайте кориците на книги. Прочетохте ли през лятото 
някоя от тях?

2
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От кои приказки са откъсите? Разкажете приказка по избор.

„Мечето бръкна в хралупата и страшно изпищя. 
Пчелите изхвръкнаха от хралупата и ожесточено налетяха 
на зверчето. Десетина се налепиха на муцунката му и 
забиха жилата си в нея. Мечето започна да скимти и да се 
гърчи от болки.“

„Невястата припнала най-напред. Тя отворила 
портите и бързо извикала:

– Мамо!… Тате!… Слизайте по-скоро от 
колата и се хващайте на работа! Тука не е като у 
нас… Тук, който не работи, не му дават да яде!“

Български 
народни 
приказки

Басни Стихотворения 
за деца



  Споделете впечатленията си от детска енциклопедия, която сте чели.
 Кое е заглавието ѝ?   За какво се говори в нея?
 Кое ви впечатли най-много?

  Направете изложба на читателски дневници.

3

75

Разкажете най-интересната книга (или приказка), която 
прочетохте. Помагайте си с въпросите.

 Кое е заглавието на книгата?
 Кой е нейният автор?
 Кои са героите и какво се случва с тях?
 За какво се разказва?
 Какви качества притежават героите?
 Какви са техните постъпки?

Напишете заглавието на прочетена книга. Пуснете го в кутия 
за предложения. Нека през годината всеки да изтегля по 
едно заглавие и да прочита произведението, предложено от 
съучениците му.

„Минала питката през равното поле, навлязла в 
гората. Тъкмо влизала в гората и насреща ѝ, насред пътя, 
изневиделица изскочил вълк, ей такъв, три дни нищичко 
не хапнал. Облещил се, тропнал с крак:

– Стой, питке житена! Както съм прегладнял, наведнъж 
ще те лапна, ама ме е страх да не се задавя.“
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ИТЕНАТА ПИТКА“ – АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ

„КОЙТО НЕ РАБОТИ, НЕ ТРЯБВА           ДА ЯДЕ“ – РАН БОСИЛЕК

4



76

63. ОТГОВОР НА ВЪПРОС ПРИ ОБСЪЖДАНЕ 
      НА НЕХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ

1 Прочетете двата текста. За какво се разказва в тях? 
Отговорете на въпросите.

Кой в горичката се мае
на гърба с къщурка?
Отговора всеки знае –
баба Костенурка.
 

Но не щеш ли, тя се спъна,
тупна във дерето
със гърбина към земята
и с крака в небето.

Из „Кой в беда помага?“ от Галина Златина

Костенурките са едни от най-древните животни на Земята, като се смята, 
че са се появили преди 300 милиона години. Разпространени са навсякъде 
по света и са известни около 310 вида. Размерите на костенурките са от 
около 11 см до 180 см, а теглото може да достига над 500 кг. Само големите 
сухоземни костенурки живеят над 100 години. Домашните костенурки, 
които са по-малки, живеят около 40 – 50 години, и то при добри условия 
на отглеждане. Любопитен факт е, че през 2006 г. умира най-старата 
костенурка на възраст 250 години. 

Xарактерна особеност на костенурките е наличието на черупка, състояща 
се от две части – горна и долна. Всички представители дишат чрез бял дроб. 
Наличието на черупка затруднява вдишването и не позволява на гръдния 
кош да се разширява. Поради тази причина костенурките притежават 
специални мускули, които активно напомпват въздух в белите дробове. 
Въпреки че морските и сладководните костенурки живеят във водата и са 
в състояние да задържат въздух значително време, те трябва да излизат на 
повърхността, за да си поемат въздух.

Костенурките се размножават чрез яйца, които женската снася. Зелената 
костенурка изкопава дупка на брега. Тя покрива с пясък гнездото, пълно с 
яйца, и после се завръща в морето. След излюпването малките се втурват 
към водата, но по пътя много от тях стават храна на птиците.

На сушата морските костенурки се придвижват бавно поради дебелата 
си тежка черупка, но във водата плуват бързо. Хранят се с водорасли и 
риба.

Кога са се появили костенурките?
Къде се срещат?
Колко са големи?
Колко години живеят?
Каква особеност имат 
костенурките?
Как дишат?

Къде снасят яйцата си?
Как е наречена черупката на 
костенурката във втория текст?
Как пада костенурката според 
стихотворението?
Сравнете двата текста. По какво 
си приличат?



Речев етикет – използване на думите за учтивост според 
ситуацията на общуване.
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1

2

3

64. РЕЧЕВ ЕТИКЕТ

В коя ситуация децата общуват учтиво?

Може ли да ми кажеш задачата за проектна работа?

Напиши ми заглавието на книгата, която трябва да намеря!

4 Съставете устен разговор за всяка от ситуациите. Работете по групи.
запознаване с друго дете  Извинете
извинение за закъснение  Ако обичате
молба към приятел   Приятно ми е
молба към учител    Моля те

Съставете изречения с думите за учтивост: съжалявам, 
извинявай, заповядайте.

По какви поводи се поднасят цветя? Разгледайте картините. 
Какъв поздрав ще съставите при поднасянето на цветя?  



Ключови думи – думи, които назовават най-важното в 
съдържанието на текста.  мама, мила, добра

Тема на текста – това, за което се разказва в него. Обикновено 
темата се разбира от заглавието.

   Кои думи се повтарят в текста за мама?

   Как разбрахте, че написаното е текст? Колко са изреченията
    в текст Б?

  Преразкажете текст Б, като си помагате с ключовите думи.
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65. ТЕМА НА ТЕКСТА. КЛЮЧОВИ ДУМИ 

1

3

2

Прочетете текстовете. Поставете им заглавие.

Разпознайте по ключовите думи заглавията на приказки.
 Мързелан, Мързеланка, живеели, къщурка, козичка, пасяла, изчезнала
 мечката, дърварят, лошата дума, заклещено мече, дъх
 лисицата, щъркелът, гости, нагости, гърне, широка чиния

Определете темата на текстовете от задача 1.

Определете ключовите думи в текст Б на задача 1.

Страхилчо е истинско куче. Живее в дървената колибка под 
ябълката и варди къщата. От нищо не се бои. Само нощем го 
е страх от тъмното и лае, без да има защо. А е много хитър. 
Толкова е хитър, че не може повече. Ако си хвърлиш шапката 
на улицата, за един миг ще изтича, ще я захапе и ще ти я 
донесе. И не я пуска на земята, а застава на задните си крака 
и ти я подава в ръцете.

Ангел Каралийчев

Косата  на  мама  е  светла  и  мека,
ръката  на  мама  е  нежна  и  лека.
Тя  много  е  мила  и  много  добра  е,
даже  когато не  ѝ  се  играе.

Валери Петров

Б. 

A. 



2

   Поставете заглавие. Определете темата на текста. Подчертайте 
    ключовите думи.

Ключовите думи помагат при създаване на текст – приказка, разказ, 
басня, стихотворение, гатанка, съчинение. Когато се преразказва 
текст, също се ползват ключови думи.
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66. СЪЧИНЯВАНЕ НА ТЕКСТ ПО КЛЮЧОВИ ДУМИ   
Допълнете в стихотворението липсващите думи и го напишете.1

цвят на смелостта, смелите хора, спасяват деца

здраве, цветът на витамините, здрави деца

слънце, топлина, жълто слънце, луна, звезди

избран съм, тревата, листата, дърветата, природата

небето, морето, водата

цветът на силните, победителите

теменужката, цветът на чувствата – обичам, радвам се

Съчинете текст със заглавие За какво спорят цветовете на дъгата 
по ключовите думи и словосъчетанията.

Започнали да спорят цветовете на дъгата кой е най-важният, най-
необходимият, най-обичаният.

цвята, боички

играе, става

оцветено, наредено

събаря, разтуря

Дъгата прилича на мост над земята,
окичен с байрачета от седем . 
Слънцето, златното, по нея минава,
всичко от нея по-весело .
Синьо и жълто, червено, зелено…
Само едно ѝ е зле   . 
И то е това, че тя иде след буря,
която огради и къщи  .

Джани Родари



Хората общуват помежду си освен пряко и с писма, написани на
хартия или електронно.
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67. ЛИЧНО ПИСМО

1

2

Прочетете текста. Защо детето пише писмо?

Как се пише писмо? 

 Пише се обръщение в средата на реда (за кого е писмото).
Здравей Лили, Скъпи бабо и дядо, Уважаема госпожо,

 Началото започва на нов ред с главна буква.
(Получих…, Аз съм в…)

 Основната част започва на нов ред (пишем за това, което искаме да 
съобщим).

 Заключението започва на нов ред (поздравяваме този, на когото пишем).
Поздрави!    
Твоя приятелка: Катя       
Ваша ученичка:  Калина

 Дата – пише се вляво.
 Надписва се плик за писмо.

  Кой ще се зарадва на писмото?

Писмото е най-голямата радоэст. Не знаеш каквэо има в 
него и умираш от нетърпение да го отвэориш. А като го прочете 
кака, вече знаеш, че бэабэа ще дойде на гоэсти. А то значи: пълна 
кошница с черешки... То значи още: приказчици. Ох, бэабините 
приказчици! Нямаме търпение да си легнем рано, бэабэа да седне 
до леглото и да разправя. 

Сега пиша писмо на бэабэа, че я чакаме с нетърпение. А през 
лятото ние ще и отидем на гоэсти.

Колко ще се радвэа бэабэа на писмото!
                     
                                                     Из „Писмо“ от Дора Габе

э



  Напишете писмо до свой приятел. Поставете го в плик и го 
   надпишете.
  Напишете електронно писмо до учител или треньор.

3

4
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Прочетете писмото. Отговорете на въпросите. 

 За кого е написано писмото? За какво се говори в него? Какъв е 
поздравът? Отделени ли са частите на нов ред?

Драги ми Смехурко,
Лятото се мина. Септември пристигна. В училище тръгна моята 

дружина. И в клас, и по двора весел шум се вдигна.
Един ден аз казах на моите хора:
– Патиланци верни! Нашите другари в училище ходят, за да се 

научат да четат, да пишат, глави да напълнят с познания разни. Умът 
си развиват. Това не отричам. Но за съжаление, сърцата им волни все 
остават празни. Една светла мисъл душата ми блазни – ние да открием 
училище ново. Да прогърми в него патиланско слово! Весел смях и песни! 
И игри, и смешки! Лудории волни и шеги чудесни. Мало и голямо тамо да 
изпитва радости младежки!

Поздрав най-сърдечен!
Твой приятел вечен:
Патиланчо Данчо

   Из „Патиланско училище“ от Ран Босилек

Разгледайте как се надписва пощенски плик.

Поэдател:
Вэесела Стояновэа
ул. „Иглика“ № 30
7500 Силистра       

         Получател:
         Михаил Петров

         бул. „Оэсвэоэбэождение“ № 24
         1000 Соэфия
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Съчинение по зададена тема се прави, като се обмисли добре 
какво ще се разкаже в съответствие с темата.

68. СЪЧИНЕНИЕ НА ТЕМА Последният снежен човек

1 Как се прави съчинение по зададена тема? 

1. Какъв е мартенският ден?

Прочита се темата – Последният снежен човек

Работи се по групи:
 Споделят се идеи и се предлага какво да се включи в текста 

(снегът се топи; децата искат за последен път да си направят 
снежен човек, но снегът не стига за топката – глава; едното 
момче предлага да поставят старата му футболна топка и я 
донася; снежният човек изглежда странно без нос, но децата 
му се радват; през нощта южнякът е разтопил снежното 
човече, до което стои кученцето; утрото е подготвило две 
изненади за децата: снежният човек е изчезнал и две-три 
кокичета са подали главички)

 Обмислят се ключовите думи (деца, играят, последен снежен 
човек, снегът не стига, топка за глава, нощ, южняк, утро, 
изненада, кокиченца)

 Съставя се план на съчинението.
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  Обмисля се какво ще се напише в съответствие с темата.
  Избира се подходящо заглавие.
  Съставя се устно текстът, като се използват ключовите 

думи.
  Пише се текстът, като всяка част (начало, развитие, край 

на случката) се отделя на нов ред.
  Поправят се грешките.

2. Какво решават децата?

4. Какво се случва през нощта?

3. Как изглежда снежният човек?

5. Къде е снежното човече?
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69. СЪЧИНЕНИЕ НА ТЕМА Приятелство

1

2

Кои приказки са на тема приятелство?  

Прочетете пословиците. Определете темата. Обосновете отговора си.

3 Как се прави съчинение по зададена тема?

Приятел в нужда се познава.
Сговорна дружина планина повдига.
Приятел зад гърба – това е здрав мост.
Приятел верен който има, още една глава има.

 Работи се по групи.
 Прочита се темата (Приятелството) 
 Правят се предложения какво да се включи в текста, и се 

обсъждат. 
 Обмислят се ключовите думи (верен приятел, весел, приказлив, 

услужлив, скромен, добър, помага)     
 Съставя се план на съчинението.

1. Кой е вашият най-добър приятел? Защо? Откога сте 
приятели? 
2. Какво правите заедно? Помагате ли си? Как?Казвате ли 
си грешките? 
3. Защитавате ли се? 
4. Можете ли да живеете без приятели?

 Обмисля се какво ще се напише, така че да е свързано с темата.
 Избира се подходящо заглавие.
 Съставя се устно текстът, като се използват ключовите думи.
 Пише се текстът, като всяка част (начало, развитие, край на 

случката) се отделя на нов ред.
 Поправят се грешките.

За да имаш 
приятели Паничка 

мед

Двамата 
другари Двете 

приятелки

Вълкът и 
седемте 
козлета
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  Обмисля се какво ще се напише, така че да е свързано с 
темата.

  Избира се подходящо заглавие.
  Съставя се устно текстът, като се използват ключовите думи.
  Пише се текстът, като всяка част (начало, развитие, край на 

случката) се отделя на нов ред.
  Поправят се грешките.
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1

70. РАЗКАЗ ПО СЕРИЯ КАРТИНИ

Разгледайте картините. Разкажете историята. 
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2 Как се прави разказ по серия от картини?

 Разглеждат се последователно картините, за да се открие 
каква случка е изобразена: весела, смешна, тъжна.

Кои са героите? Как се казват? Какво се случва?
 Внимателно се проследяват епизодите в тяхната 

последователност.
 Обмисля се как по-интересно да се разкаже случката.

Какво решава да направи Влади? Какво му поръчва мама? 
Какво обещава той? Кой яде от вкусните палачинки? Колко 
остават? Защо е тъжен Влади? Какво му казва мама?

 Избира се заглавие или се измисля друго заглавие.
Малкият готвач
Най-вкусните палачинки
Помощникът на мама

 Съставя се устно разказът пред съученици, у дома, пред 
приятел.

 Пише се разказът.
 Всеки отделен епизод започва на нов ред.
 Поправят се грешките. 
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71. ПРЕРАЗКАЗ НА НАРОДНА 
      ПРИКАЗКА Слънчова майка

Когато се прави подробен преразказ, се преразказват подробно
епизодите от текста в тяхната последователност.
Преразказваме приказки, разкази, басни.

Прочетете приказката Слънчова майка.1

СЛЪНЧОВА МАЙКА
Една вдовица имала три хубави дъщери. Те станали за женене, но 

никой момък не идвал да ги поиска. Майка им се чудела каква ще е 
тая работа. Намислила най-сетне да отиде и попита Слънчова майка. 

Тръгнала. Преминала гори и планини, стигнала при Слънчова 
майка. Разказала защо е дошла, и помолила да попита Слънцето 
защо се не омъжват дъщерите ѝ. 

– Добре – отговорила Слънчова майка, – щом си дойде, ще го по-
питам. А теб ще престоря на метла и ще те скрия зад вратата, да не 
те види Слънцето. 

Върнало се Слънцето и седнало да вечеря. Щом се навечеряло, 
легнало да си почива. Майка му се приближила и почнали да си при-
казват. 

– Синко – рекла тя, – има една вдовица на земята с три дъщери. 
Тия моми отдавна са станали за женене. Защо не могат да се омъжат?

 – Та как ще се омъжат? – отговорило Слънцето. – Стават от сън, 
след като аз изгрея. Кой ще се ожени за такива? 

Вдовицата потънала от срам. Тя благодарила, че Слънчовата май-
ка я престорила на метла, та да не се черви пред Слънцето.

Българска народна приказка
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 Приказката се преразказва устно. 
 Пише се преразказът.
 Всеки отделен епизод започва на нов ред.
 Поправят се грешките. 

2 Как се прави подробен преразказ на приказка?

 Внимателно се прочита текстът.
 Подробно и последователно се предава съдържанието на епи-

зодите от текста. Не се пропускат и не се разместват епизоди.
 Използват се ключовите думи.

вдовица, женене, Слънчова майка, дъщерите, тръгнала, 
метла, срам, благодарила

 Заменят се някои думи със синоними.
казала – попитала, отговорила, 
потънала от срам – засрамила се

 Думите на героите се преразказват.
Слънчовата майка казала, че щом си дойде Слънцето, ще го 
попита. Вдовицата щяла да превърне на метла, за да не я 
види Слънцето.
Слънцето отговорило, че никой не ги иска, защото стават 
от сън след него.

 Съставя се план, по който ще се преразказва.

1. Решението на вдовицата 2. Срещата със Слънчова майка

3. Отговорът на Слънцето
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72. ПРЕРАЗКАЗ НА АВТОРСКА ПРИКАЗКА
      Пчеличката Тини – Ангелина Жекова

Прочетете приказката Пчеличката Тини – Ангелина Жекова.1

ПЧЕЛИЧКАТА ТИНИ
Пчеличката Тини трепкаше развълнувано с крилца. От днес започваше 

работа – заедно с другите пчели щеше да събира прашец и нектар.
– Време е, Тини – зажужа по-старата пчела Йоли. – Не се отдалечавай 

от мене!
И Тини излетя. Летеше след Йоли, поглъщаше аромата на цъфналите 

липи. Кацаше по детелините, потапяше хоботчето в цветовете им и пие-
ше сладкия нектар. Събираше нежния прашец в двете си торбички. Лете-
ше с Йоли до кошера, оставяше товара в килийките и отново започваше 
работа.

– Вече всичко ми е ясно! Научих се! – мислеше си Тини. – Мога и без 
Йоли да се справям.

 От цвят на цвят, от цвят на цвят малката работничка се отдалечи от 
другите пчели. Спря се на високото клонче на шипковия храст. Огледа се 
и с ужас разбра, че се е изгубила. Тогава видя един огромен жълт цвят. 
Тини кацна на ръба на чашката му и се накани да запълзи навътре.

– Не влизай там! Този цвят е мой! – забръмча край нея един зъл Стър-
шел.

– Никъде не пише! – отвърна Тини и се насочи към тичинките.
Но на излизане Стършелът я спря.
– Давай сега медеца, ако искаш да излетиш!
Сърцето на Тини се сви от уплаха, но каза спокойно:
– Ти си толкова голям, но извинявай – малко си глупавичък. Никоя 

пчела не носи със себе си меда. Той стои в 
кошера. Но ти така ме стресна, че в момен-
та не мога да си спомня къде е той...

– Знам го много добре къде е, ала  
сестрите ти не ме пускат и да припаря 
до него.

– Нали сега ще бъдеш с мене, друго 
е – отвърна Тини.

Отначало тя следваше Стършела, 
без да знае къде се намира. Скоро усети 
аромата на липите, видя розовите гла-
вички на детелинките, а след малко – и 
своя кошер. Тини изпревари Стършела и 
бързо влетя.
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3 Преразкажете приказката.

2 Как се прави подробен преразказ на приказката?

 Внимателно се прочита текстът.
 Подробно и последователно се предава съдържанието на 

епизодите.
Защо е развълнувана Тини? Какъв съвет получила от по-
старата пчела? Как се трудила Тини? Какво разбрала 
изведнъж Тини? С кого се срещнала на жълтия цвят? Какво 
искал стършелът? Как старата пчела спазила обещанието 
на Тини? 

 Използват се ключовите думи.
пчеличката, трепкала, развълнувано, крилца, работа, 
излетяла, събирала, се отдалечила, изгубила, огромен 
жълт цвят, зъл Стършел, следвал, аромата, липите, 
детелинките, фунийка с мед, се изпълнява

 Заменят се някои думи със синоними.
зажужа – забръмча, да припаря – да доближа

 Думите на героите се преразказват.
Един зъл Стършел ѝ извикал да не влиза там.
Стършелът си помислил, че малката пчеличка го излъгала.
Йоли излялза и казала, че обещаното трябва да се 
изпълнява. Предупредила го, че не трябва да идва повече, и 
му подала восъчна фунийка с мед.

 Съставя се план за преразказ.
1. Първи работен ден  2. Изгубената пчеличка
3. Среща със Стършела  4. Отново в кошера

 Преразказва се устно приказката.
 Пише се преразказът.
 Всеки отделен епизод започва на нов ред.
 Поправят се грешките. 

– Излъга ме малката! – помисли си Стършелът, заобиколен от 
разсърдените пчели. Тъкмо се канеше да отлети, когато Йоли излезе.

– Това е от Тини! Обещаното трябва да се изпълнява. Но втори път 
не идвай тук! – каза тя и му подаде малка восъчна фунийка с мед.

Ангелина Жекова
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73. ПРЕРАЗКАЗ НА РАЗКАЗ Пеещо дърво – Лада Галина

1 Прочетете разказа Пеещо дърво – Лада Галина.

ПЕЕЩО ДЪРВО
Вятърът е голям пакостник и никаква тайна не пази: каквото 

чуе, разнася го по цялата гора. Но на семената той е най-добри-
ят приятел. Едно липово семе беше паднало между камънаците 
и колкото да се силеше, не можеше да изскочи  на открито.

– Вдигни ме, вятърко! – помоли то бързокрилия спътник.
Вятърът подухна по-силно и липовото семе полетя ниско над 

земята.
– На добър път! – зашумя подире му с листата си майката
липа.

Знае тя, липовото семе не ще се умири, докато не 
намери сгодно място да пусне коренче.

Да, от него непременно ще израсне липа. 
В късна пролет, когато младото дърво раз-

цъфти, ще му дойдат на гости безброй 
пчели и мушици. Липата ще нагости 
всички със сладко, а гостите, благодар-
ни, ще ѝ изпеят своята малка песенчи-
ца. Затова, мине ли човек край липа в 
късна пролет, ще му се стори, че самото 

дърво пее.
Лада Галина

2 Как се прави подробен преразказ на разказ?

 Внимателно се прочита разказът.
 Подробно и последователно се предава съдържанието на 

епизодите.
Какво правел вятърът? На кого бил приятел той? Кой се 
молел на вятъра? Кой изпратил липовото семе? Кои ще са 
гостите на липата?

 Използват се ключовите думи.
вятърът, разнася, приятел, липово семе, помоли, полетя, 
разцъфти, пчели, мушици, нагости, песенчица, пее

 Съставя се план, по който се преразказва.
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3

 Заменят се някои думи със синоними.
силеше се – опитваше се, мъчеше се

 Думите на героите се преразказват.
Липовото семе помолило вятъра да го вдигне.
Майката липа пожелала на добър път на семенцето.

 Преразказва се устно разказът.
 Пише се подробният преразказ.

Всеки отделен епизод започва на нов ред.
 Поправят се грешките. 

Преразкажете подробно разказа.

1. Вятърът – приятел на семената 2. Молбата на липовото семе

3. Гостите на липата
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74. ПРЕРАЗКАЗ НА БАСНЯ Вълкът и агнето – Лафонтен

Прочетете баснята Вълкът и агнето – Лафонтен.

ВЪЛКЪТ И АГНЕТО 
Едно агне влязло в бистрия и хладен поток, за да утоли жаж-

дата си. Внезапно от гората изскочил огромен вълк. Измъчван 
от глад, той бил дошъл по тези места, надявайки се да намери 
някаква храна.

Вълкът се приближил до брега на потока, забелязал агнето и 
очите му светнали.

–  Как се осмеляваш да ми мътиш водата? – изревал свирепи-
ят звяр. – Заслужаваш да бъдеш наказано за дързостта си!

– Но, господин вълк, моля Ви да не се гневите и да ме изслу-
шате – изблеяло агнето. – Вижте, че пия вода от потока на двай-
сет крачки по-надолу от Вас. Не бих могло да Ви мътя водата, 
щом тя минава първо през Вас, а едва след това достига до мен.

– Не, мътиш я! – отсякъл вълкът. – Освен това знам, че мина-
лата пролет си говорило лоши думи за мен.

– Как ще съм говорило? Тогава още не съм било родено! 
– Щом не си било ти, значи е бил брат ти.
– Но аз нямам брат – невинно казало агнето.
– Тогава сигурно е бил някой друг твой роднина, защото всич-

ки се отнасят зле с мен – и овчарите ви, и многобройните ви ку-
чета. Затова трябва да си отмъстя!

И вълкът се хвърлил върху агнето, сграбчил го и го завлякъл 
в гъстата гора, без да измисля повече причини за оправдание на 
постъпката си.
         Лафонтен
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3 Преразкажете устно баснята.

2 Как се прави подробен преразказ на басня?

 Внимателно се прочита баснята.

 Подробно и последователно се предава съдържанието на 
епизодите.

Откъде пиело вода агнето? Защо? Кой изскочил 
изведнъж? В какво обвинил агнето? Как се защитавало 
то? Послушал ли вълкът оправданията на агнето? Как 
постъпил?

 Използват се ключовите думи.
агне, вълкът, утолил, потока, водата, изскочил, мътил, 
сграбчил, хвърлил

 Заменят се думите със синоними.
отсякъл – извикал, казал, рекъл
завлякъл – занесъл

 Думите на героите се преразказват.
Вълкът извикал на агнето, че се осмелява да му мъти 
водата и трябва да бъде наказано.
Агнето помолило вълка да не се гневи, а да го изслуша.

 Съставя се план, по който ще се преразказва.
1. Агнето пие вода   
2. Срещата с вълка
3. Лошите намерения на вълка 
4. Вълкът сграбчва агнето

 Преразказва се устно баснята.
 Пише се подробно преразказът.
 Всеки отделен епизод започва на нов ред.
 Поправят се грешките. 
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75. ПРЕРАЗКАЗ НА НЕХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ
      Медоносната пчела

1

МЕДОНОСНАТА ПЧЕЛА
Медоносните пчели живеят в многобройни семейства. Вся-

ко от тях има една майка, стотици търтеи и няколко десетки 
хиляди пчели работнички. Въпреки че семейството се състои 
от около 60 хиляди насекоми, в кошера има ред. Всяка пчела 
има своя задача и животът ѝ извън семейството е немислим. 
Затова медоносните пчели се наричат социални насекоми.

Тялото на пчелата се състои от глава, гърди и коремче. На 
главата е разположен дълъг хобот. С него пчелата поема  
нектара от цветовете. На главата се намират две антенки и пет 
очи. На гърдите има крила и крачета.

Коремчето е покрито с множество власинки, по които по-
лепва прашецът. Той се събира със специални четчици и се 
складира в торбички на последния чифт крачета. Коремчето 
завършва с жило. При ужилване то се откъсва и пчелата уми-
ра.

Още хората в Древен Египет открили ползата от пчелите и 
започнали да ги отглеждат. И днес пчеларите полагат грижи, 
за да осигурят вкусен мед и восък. Пчеларството има голямо 
значение за селското стопанство, тъй като пчелите опрашват 
растенията и осигуряват по-добро плодородие. 

Прочетете нехудожествения текст Медоносната пчела.
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3 Преразкажете нехудожествения текст.

2 Как се прави преразказ на нехудожествен текст?

 Внимателно се прочита текстът.

 Подробно и последователно се предава съдържанието му.
Как е уредено пчелното семейство? Колко са насекомите 
в кошера? Как са наречени медоносните насекоми? Защо? 
От какво се състои тялото на пчелата? С какво се 
събира прашецът? Къде се намира жилото? Кой се грижи 
за пчелите? Защо?

 Използват се ключовите думи.
медоносните пчели, майка, търтеи, кошера, глава, гърди, 
коремче, хобот, прашец, мед, пчеларите, жило 

 Съставя се план, по който ще се преразказва.
1. Пчелното семейство
2. Устройство на пчелата:
а) глава;
б) гърди;
в) коремче
3. Значение на пчеларството

 Преразказва се устно текстът.

 Пише се преразказът.

 Всеки отделен епизод започва на нов ред.

 Поправят се грешките. 
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76. СЪЧИНЕНИЕ НА ПРИКАЗКА ПО ПРЕДЛОЖЕН ГЕРОЙ 

 Съчинение по предложен герой се прави, като се обмисля:  
– кой ще е героят; 
– кои ще са другите герои;
– каква ще е случката, свързана с героите.

В кои приказки е герой вълкът? 
Разкажете.

2 Как се съчинява приказка по предложен герой?

 Обмисля се кой герой от 
позната приказка ще бъде герой 
в приказката, която се съчинява.

 Обмислят се другите герои. 
(Пепи, Таня и Ива).   

 Измисля се интересна случка.
 Обмисля се каква ще е 

случката.
 Съставя се план с епизодите на 

случката:

1. Какво се случва един ден?

2. Какво вижда в къщичката вълкът?
3. От какво се увлича той?
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3 Предложете друг герой и друга случка. Съчинете приказката. 
Работете по групи.

5. Какво прави вълкът?4. Какво вижда в другата стая?

 6. Кои се включват в танците? 7. Как се разделят децата и вълкът?

 Измисля се заглавие на новата приказка.
 Приказката може да завърши и така:

Така книгата, песента и забавленията с децата променили 
злия вълк. Той най-после си намерил приятели.

 Съчинява се устно приказката.
 Разказва се пред съученици, у дома, на приятел.
 Обмислят се въпроси, които да се зададат на разказвача.



  Предадени ли са епизоди от случката и свързаните с нея 
преживявания?
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77. СЪЧИНЕНИЕ ПО ПРЕЖИВЯНА СЛУЧКА    

Съчинение по преживяна случка се прави, като се описват 
героите, мястото и времето на случката, както и чувствата, свързани 
с преживяването. Предават се последователно важните епизоди:
– кога и къде започва случката;  
– какво се случва с героите;
– как завършва случката.

1 Прочетете съчинението на третокласник. Става ли ясно 
какво са преживели децата?

НА РОЖДЕН ДЕН
Вчера бях на рожден ден на моя приятел Мартин. Имаше 

много деца. Подарих му топка, защото е футболист. Той много 
се зарадва. Веднага излязохме на двора, за да  поритаме. И дру-
гите се включиха. Бързо се разделихме на отбори. Изведнъж 
ритнах топката и тя – право във вратата на къщата на малкото 
куче Рики. То си подаваше главичката, а топката беше вътре. 
Опитахме да я извадим, но не можахме. 

Излезе бащата на Мартин и разкова една дъска, за да извади 
топката. Всички бяха много учудени как е влязла вътре. Бързо 
изядохме тортата и пак започнахме да ритаме.

Рожденият ден свърши късно. Всички си тръгнахме уморе-
ни, но доволни от веселата игра.



3 Разкажете преживяна случка, свързана с празнуването 
на рожден ден.
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2 Как се прави съчинение по преживяна случка?

 Определя се темата.

 Съставя се план:
За какво ще разказвате?
Кои са героите?
Какво се случва с тях?
Как завършва случката?
Какви чувства изпитвате?

 Подбират се ключовите думи.
подаръци, вълнение, радост, свещички, доволни

 Обмисля се заглавието.



Съчинение по въображение се прави при изпълнение на творческа 
задача.
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78. СЪЧИНЕНИЕ ПО ВЪОБРАЖЕНИЕ

Котаракът Мъри дремеше сладко в кошницата. В съня си 
чуваше разговора на  Мила и Тошко. Те разказваха за своето 
училище – за приятелите си, за игрите и по-малко за уроците. 

Изведнъж  Мъри си представи как влиза важно-важно в 
училище. Той е новият учител. Облечен със син елек и висо-
ки ботуши. В ръцете си държи вълшебна пръчица. Ако види 
деца, които се карат или крещят, докосва ги и те започват да 
пеят. 

Всички много го обичат, питат го за задачите по математи-
ка, а той с вълшебната пръчица веднага им ги решава.

Колко интересно е в училище за децата! 
Само защото той е учителят!

въображение – мечта, фантазия, измислица

1 Прочетете текста. Какво си фантазира котаракът? Как 
изглежда той в мечтите си? 
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3

4

Съставете съчинението по въображение, като си представите, че 
сте учители в училището след 20 години. Как изглежда то? Какво 
правят учениците? А учителите? Помислете за интересна случка. 
Работете по групи.

Подгответе проект с макети на училището така, както изглежда 
във вашето въображение. Създайте книжка с ваши съчинения. 

2 Как се прави съчинение по въображение?

 Определя се темата.

 Съставя се план:
Как започва случката?
Какво се случва с героите? За какво мечтаят? 
Как завършва случката? 

 Подбират се ключовите думи.  

 Обмисля се заглавието.

 Случката се разказва интересно.
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