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АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ
Иван Вазов

2  Отбележи с        какво обича детето.

  родината си           игрите           разходките

3  Допиши изречението с думата от стихотворението.

Българин да се наричам – първа  е за мене.

4  Свържи думите по двойки.

планини                 свободно
земя                     прекрасна
родина                   зелени
българче                 мила

5  Препиши думите, които изразяват чувствата на детето 
      в стихотворението.    

тъга, гордост, радост, умиление, мъка, възхищение

Обичам, любя, тача, 
милея...

1  Препиши думите на детето 
 от илюстрацията.  
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1  Напиши името на твоята родина. 

В РОДИНАТА
Петя Дубарова

2  Препиши думите, с които можеш да замениш 
думата родина.

3  Свържи думите според текста на стихотворението.

4   За кого се отнасят думите? Свържи.

          радост  щастливо  

татковина, роднина, отечество, град 

златокрили

светъл

чудна

приказка

пчели

рай
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роден дом роден край родна къща бащино огнище

ро
дина

1  Запиши думите, с които можеш да замениш „родна стряха“.

РОДНА СТРЯХА
Ран Босилек

2  Допълни изречението с думите от стихотворението. 

Къщичке на дните злати, кът  и  . 

свиден       мил       скъп      интересен       обичан 

3  Какво чувства детето, когато говори за родния си дом? Огради.

обич         страх         спокойствие         радост         тъга         умиление  

4  С кои хора детето свързва родния дом? Огради.

майката         бащата         бабата         другарите         учителката
 

5   Нарисувай къщичката от стихотворението, както си я представяш.                                                                                                               
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В ГНЕЗДОТО
Ангел Каралийчев

1   Подреди епизодите според текста.

Майката спасява птичето.                 Майката стои будна.          

Птичето пада на земята.                    Силната буря.

2  Когато птичето пада от гнездото, майката е:

спокойна             ядосана              разтревожена

3  Как птицата спасява рожбата си? 

Стои в гнездото.       
Изчаква да спре бурята.      
Изхвръква да я търси.

4  За кого се отнасят думите? Свържи.

                  

                  

5  Отбележи изречението, което е използвал авторът с       .

Едно голокрило птиченце изхвръкна и тупна на земята.
Двете птиченца се навряха под топлото майчино крило.
Двете птиченца жално записукаха.

6  Допиши изречението.

Майката остава будна през цялата нощ, защото

записука

грабна съзря

тупна
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КОТЕТО
Георги Господинов

1  Кой решава да прибере котето вкъщи? 
 Отбележи с .

  детето       

  детето и майката     

  детето и бащата

2  Довършете изреченията с думи от текста.

3  Ако детето си беше взело кученце, как щеше да му говори?     
      Напишете.

4  На какво трябва да научи детето своето коте?

5  Огради думата, която е пропусната в изречението.
 

   Не е  да си майка.

 трудно                 забавно                 лесно                 приятно   

Ãóøêaìå ãî, çàùîòî å
Ãoâýîðÿ ñ íåãî è òèõî
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АЙФЕЛОВА КУЛА – ЖИРАФ  
Георги Господинов

1  Кое е кула? Отбележи.

2  Напиши 
      заглавието 
      на книгата.

3   Кой на кого ще каже „Мамо“ според теб? Свържи.

таралеж

агънце

гъсеничка

облаче

влакче

елхичка
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1  Как мама и татко наричат детето си? Защо?
 

 
2  Защо детето не бърза да порасне?

3  Как се чувстваш ти в своя дом? Огради.

4  Кое изречение се отнася за семейството? Отбележи.

  Колко мило, колко сладко е при мама и при татко!

  Хубава си, татковино, име сладко, земя рай!
                                                 
5  Нарисувай твоето семейство.

щастливо притеснено
спокойнобезгрижно тъжно

весело

МОЕТО СЕМЕЙСТВО
Ангелина Жекова
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1  Какво е правело детето пред гостите? Отбележи с .

  Пяло е песни.       Чело е книга.        Казвало е стихотворение.

  Гледало е телевизия.       Лягало си е вед-на-га. 

2  Коя картина може да се свърже с текста? Отбележи с        . 

 

3  Напиши какво ще правят пред гостите.

мама 
 
 татко                                                           

4  Зачертай неточните думи.

Стихотворението е: 

тъжно            весело            смешно            тържествено            забавно

ОТМЪЩЕНИЕ
Виктор Самуилов
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1  Кои герои са от приказката „Мързеливата снаха“? 

  сестра           снаха           лисица и вълк           баба и дядо  

2  Подреди изреченията последователно.

 Снахата дава съвет.

 Синът довел мързелива снаха.

 Старите хора спорели кой да иде за вода, за да се сети снахата. 

3  Свържи.

                                                              

4  Препиши изречението, което е най-подходящо за приказката.

Приятел в нужда се познава.
Книгата има четири очи.
Накарай мързеливия на работа, на ум да те научи. 
                                                                            
                                                                               

5  Препиши заглавието на приказката, 
      в която се разказва за труда и мързела.

МЪРЗЕЛИВАТА СНАХА
Българска народна приказка

бабата и дядото

снахата

мързелива

работливи

ленива

съобразителни

Болен здрав носи                             
Щъркел и лисица  

Който не работи, не трябва да яде
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ПЪРВИТЕ УРОЦИ
Елисавета Багряна

1  Произведението „Първите уроци“ е:

  приказка             разказ             стихотворение

2  Момичето се затруднява по:

  четене             

  писане            

  математика

3  Детето иска:

  да знае всичко.          

  да играе.           

  да има приятели.
 
4  Допълни с думите 

     от стихотворението.

Много съм  ,

много съм  ,

много  имам –

аз съм  .
 
5  Кои са твоите лесни и трудни учебни предмети? Запиши.

 
Лесни:                                                                     
                                                                               

Трудни:                                                                                                                                     
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1  Свържи илюстрацията с подходящото изречение.

 По часовник ставам – 
 времето следя.

 И разказвам ясно,
 и внимавам в час.

 Пиша, пиша букви
 и чета на глас.

2  Първокласникът е:

  немарлив        изпълнителен        небрежен        загрижен

3  Грижите на първокласника са:

  игри        задължения        неприятности

4  От стихотворението препиши изречението, което се повтаря.

5  Запиши твоите задължения като ученик.

                                                                                                                                  

ПЪРВОКЛАСНИК
Калина Малина
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ФРАНКЛИН ТРЪГВА НА УЧИЛИЩЕ
Полет Буржоа

1  Как Франклин се подготвя за училище?
      Подреди последователно изреченията.

 Подреди в несесера си молив, гума...

 Събуди се по тъмно.

 Закуси и тръгна с родителите си 
 към спирката.

2  Запиши какво има в твоята чанта.

3  Как се чувства Франклин през първия учебен ден? Оцвети.

4  Запиши думите, с които бащата успокоява костенурчето.                  

притеснен

несигурен
щастлив

уплашен тъжен
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ЖМИЧКА
Атанас Цанков

1  Как се играе на „Жмичка“? 
      Запиши последователно с цифри от 1 до 4.

2  Запиши как наричаме още играта „жмичка“?

3  Какво пита детето? Напиши изречението.

4  Кои са тези игри? Напиши.
                 Помощ:

„Кралю-порталю“

„Дама“

„Сляпа баба“
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НЕ ИСКАМ ДА ПОРАСНА
Кирил Назъров

1  На какво играят момчетата? Напиши.

2  Запиши игри, в които се играе с топка.

3  Правилата на играта „Хвърчи, хвърчи“ са описани 
 в книгата „Игри без играчки“ на Петър Чухов. 
 Подреди последователно изреченията:

 Всички вдигнаха ръцете си.  

 Никой не вдигна ръка. 

 – Хвърчи, хвърчи... тротоар!

1  – Хвърчи, хвърчи... самолет!

      Предложи и ти как да продължи играта. Напиши.

4  Има ли игра, която играеш с възрастни? Коя е тя?
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НАЙ-ХУБАВОТО ПТИЧЕ
Георги Райчев

1  Какво имали едно време птиците?

  таблети       игрища        училища

2  За кои птици се говори в приказката? Напиши.

3  За враната няма по-хубаво птиче 
      от нейното, защото:

  е най-малко.         

  е най-умно.             

  го обича.

4  Помага ли враната на своята съседка?

  да                не

5  На кого са думите от приказката? Напиши.

Гледах, сестро, гледах, изгледах 
всичките птичета, но от моето 
по-хубаво не видях.

Гледай, което птиче е най-хубавото, 
то е моето!

6  Попитали една майка кое е най-хубавото дете. Тя отговорила:

  на съседа                   моето                с къдравата коса
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1  Кой търси сушинка за една 
      самотна душа? Подчертай. 

2  Запиши молбата на Щурчо.

3  Кой кара вятърът да замлъкне, а дъждът да спре?
 

  минзухарът          песента          студът
 
4  Допълни изречението с думата от текста.

Цигулката ми е мокра, пръстите ми са изтръпнали, 
но ................................ ми е топло.

5   Според тебе каква е песента на Щурчо?

6  Защо Минзухарът и Щурчо са приятели?

СУШИНКА ЗА ЕДНА САМОТНА ДУША
Методи Бежански

 минзухарът
 щурецът 
 вятърът
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1  Къде е роден Оби? Напиши.

2  Какво търси Оби?

  горските животни                     приятели                     еличката

3  Защо горските животни бягат от Оби? Напиши. 
 

 

 

4  Кой става приятел на Оби? Оцвети.

5  Нарисувайте елхичка, която всички обичат.

ОБЛАЧЕТО ОБИ
Венцислав Божинов

Всяка зима тя се връща 
отдалече в нашта къща. 
Има рокля от иглички
и подаръци за всички.

Що е то?
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1  Червената шапчица тръгва на гости у баба си:

  за да слуша приказки.

  за да я види, защото е болна.

  за да се срещне с вълка.

2  Препиши изречението, което 
      се отнася към илюстрацията.

Червената шапчица срещнала Кумчо Вълчо.
Занеси на баба си питка и гърненце с масло.
Имало едно малко момиченце с червена шапчица.

3  Очертай пътя на 
      Червената шапчица.
 
 

 
4  За кого се отнасят думите? Свържи.

ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА
Шарл Перо

добра
зъл
лош

хубава
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1  Сравни приказките „Червената шапчица“ на Шарл Перо 
      и „Бърканица в приказките“ на Джани Родари, 
      като попълниш празните редове.

2  Героите в приказката са:

  трима братя          баба и внуче            дядо и внуче

3  Зачертай неподходящите думи. 

Текстът е тъжен, смешен, весел, поучителен.

4  Знае ли детето приказката „Червената шапчица“?

  да     не

5  Свържи героите с приказките.

6  Запиши заглавието на любимата си приказка.

БЪРКАНИЦА В ПРИКАЗКИТЕ
Джани Родари

Червената шапчица Бърканица в приказките
Червена шапчица

Леля Диомира
вълк

Отивам на пазар
питка

джуджета

щъркел

лисица

ряпа

дядо

Косе Босе

лисица

Снежанка

„Косе Босе“

„Дядо и ряпа“

„Снежанка и седемте джуджета“

„Лисица и щъркел“
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1  Напиши изреченията така, както са в текста.  

Може ли да се досетите
(тихо – да не го обидим!)
Някой Някакъв Невидим
Кой разместил е предметите?

2  Подскажи още пакости на Барабур, като ги запишеш. 

3  Как ще изглежда класната стая, ако влезе барабур? Нарисувай. 
 

БАРАБУР
Иван Цанев
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1  Какво казва всяка пъпка, като гледа другите? Напиши.

2  За какво питат те? Напиши един от въпросите им.

3  Кога разцъфват пъпките?

  когато се разсмиват
  когато разговарят
  когато идват децата 

4  Кои ще са гостите 
      на дървото?

  децата 
  пчелите
  плодовете

5  Допълни изречението с думата от текста.

Сладката кайсия е сладък, оранжев  .

6  Проучи и запиши какви са на цвят цветовете на кайсиевото дърво.

НАЙ-ХУБАВОТО
Петя Александрова
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1  Кои са любимите ти цветя? Напиши.

2  Запиши имената на твои познати, които имат имен ден на Цветница.

3  Как ще поздравиш дете, което има имен ден? Напиши.

4  Проучи и запиши с какво окичваме вратата на дома си на Цветница.

ЦВЕТНИЦА
Ангелина Жекова
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1  С какво са отрупани улиците, 
      по които минава Христос?

2  Върбата е:

  цвете               храст                дърво

3  Как още наричаме празника Връбница?

4  Допълни изречението с думите от текста.

Баба донесе едно     
върбово клонче.

5  Къде бабата поставя върбовото клонче?

  пред вратата              пред иконата            пред прозореца

6  За какво се носят върбови клонки у дома?

  за красота              за здраве               за подарък

ВЪРБОВИ КЛОНКИ
Ангел Каралийчев
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1  Допълни изречението с думите от текста

Идва този празник весел    донесъл.
 

2  Какво яйце ще си избере детето?

  червено               шарено               дървено

3  Защо детето ще си избере яйце?

  за да го изядe

  за да се пребори с яйцата на другите деца

  за да го подари

4  Как се поздравяват хората на Великден? Запиши.

5  Допиши липсващите думи в текста:

Ако цопна в тая река, ще съм червено яйце на брега...

– Аз ще съм  – като синчеца!

– Аз пък.  – като скакалеца!

– Аз като слънчице  ще светя!

                                                                Мая Дългъчева
6  Нарисувай великденски яйца.

ВЕЛИКДЕН
Атанас Цанков

Думи за 
попълване:

 
зелено

жълто

синьо
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1  Допълни изречението с думите от текста.

С мойта люлка се люлея чак до    

2  Как се чувства детето на люлката?

  тъжно          самотно          весело

3  Прочети стихотворението. 
     Сравни го с „Гергьовска люлка“. 

Докъде стига детето на люлката в двете стихотворения?

4  Какво чувстваш, когато се люлееш на люлка?

  Хубаво ми е.   Не ми е приятно.
  Весел/а съм.   Чувствам, че летя.
  Страхувам се.   Мисля, че ще падна.

5  Допълни липсващите думи в стихотворението:

Посред горица , 
покрай речица ,
През китна пролет избързах,
Гергьовска  завързах.
                                         Васил Стоянов

6  Допиши изреченията.

Козунаци се месят на  .
Георги има имен ден на  .
На Гергьовден хората се люлеят на  . 

ГЕРГЬОВСКА ЛЮЛКА
Панчо Панчев

Помощ:

люлка
зелена
студена
китна

Люшкай! Люшкай! По-нагоре, 
чак до слънчовите двори! 
Че там златни слънчица
срещат палави деца.      
                               Ран Босилек
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1  Кой празник честваме на 6 май? Запиши.

2  Допиши изречението с думите от текста.

Смята се, че свети Георги е покровител на  

и , на  и  .

3  Според народа, ако вали на този ден, ще има:

  слаба реколта              средна реколта               богата реколта

4  Кое изречение се отнася за празника Гергьовден?

  Младите се люлеят за здраве на люлки.

  На Велики четвъртък се боядисват яйца.

  Момите си правят венчета от цветя и ги пускат в реката.

5  Запиши имена на хора, които имат имен ден на Гергьовден.

ГЕРГЬОВДЕН
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1  За кой празник се говори в стихотворението?

  за Великден            за 6 май            за 24 май

2  Какъв е наближаващият празник според стихотворението?

3  Как се чувства детето от стихотворението?

4  Кой е написал нашата азбуката?

5  Оцвети само цветята, за които се говори 
      в стихотворението.     

ПРАЗНИК
Веса Паспалеева
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1  На кой празник се пее песента 
      „Върви, народе възродени“?

  1 май – Ден на труда

  6 май – Ден на българската 
       армия (Гергьовден)

  24 май – Ден на българската 
       просвета и култура 
       и на славянската писменост

2  В стихотворението се говори за:

  човечност и доброта

  книжовност и наука

  смелост и сила

3  Стихотворението е:

  весело        тъжно        тържествено

4  Препиши красиво първата строфа.

ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ
Стоян Михайловски
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1  Допиши изречението.

24 май е Ден на
 

2  Според текста най-силното оръжие за всеки народ е:

  мечът               книгата               армията

3  Какви чувства изпитваме към братята Кирил и Методий? Запиши.

4  Как изразяваме благодарността си 
      към Кирил и Методий? Запиши.

5  Коя е тази умница –
вземеш ли я в ръчица, 
без да вдига шум,
учи те на ум.
Що е то?

Мая Дългъчева

24 МАЙ
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1  Слънчевото зайче е:

  жълто зайче
  отразен слънчев лъч
  играчка

2  Как се отнася детето към 
      слънчевото зайче?

  Не му обръща внимание.

  Радва му се.

  Не го харесва.

3  Кой ще бъде приятел на детето 
      през нощта?

  Слънчевото зайче

  Плюшеното зайче

  Лунното зайче

4  Препиши красиво първата строфа от стихотворението.

СЛЪНЧЕВО ЗАЙЧЕ
Георги Господинов
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