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1.

2.

3.

4.

Прочетете текста. Поставете пропуснатата буква в думите. 
Ако се затрудните, използвайте правописен речник.

Лятото се мина. Септември пр___стигна. 
В ___чилище тръгна моята др___жина. 

Един ден аз казах на моите хора:
– П___тиланци верни! Нашите др___гари в ___чилище ходят, 

за да се научат да четат, да пишат, гл___ви да н___пълнят с п___знания разни. 
Умът си развиват. Това не отричам. Но за съжаление, сърцата им волни все
___стават празни. Една светла мис___л д___шата ми блазни – ние 
да ___ткрием ___чилище ново. Да прог___рми в него патиланско слово!

По „Патиланско училище“ от Ран Босилек

Напишете синоними на думите.

волни – _______________________________________________________________

блазни – ______________________________________________________________

слово – _______________________________________________________________

Напишете думите в три колони според това каква част на речта са.

млади   страшна   дървета   излезе   синчец   огънаха   буря   растат   есенни

Съществителни имена   Прилагателни имена              Глаголи

____________________ ____________________ ____________________

____________________ ____________________ ____________________

____________________ ____________________ ____________________

В кой ред има лично местоимение?  

А) Катеричката подскача от клон на клон.
Б) След дъжда на небето се появи дъга.
В) Ние гледахме облаците по небето. 

В кои думи има правописни грешки? Напишете ги, като ги поправите.

зблъсък      сбор        зграда          здание           сватба         коситба         фудбол 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

1. Какво научих в трети клас
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1.

2.

3.

4.

2. Строеж на езика

Прочетете текста на Надя Кехлибарева и изпълнете задачите. 

Ветровете вървят, до днес неброени. Този вдига на гръб мъглите студени.
Те живеят в семейство голямо. Онзи носи торбата със сняг на рамо.

1. Броят на изреченията в текста е _________________________.
 Броят на думите в първото изречение е _________________________.  
2. Съгласните звукове в подчертаната дума са: звучни/беззвучни. Оградете.
3. Посочете примери от текста за думи и изрази с преносно значение.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
4. Преобразувайте едно от съобщителните изречения във въпросително и във 
 възклицателно.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Подредете правилно текста на гатанката. Отгатнете я.

 тя изгрява на небето, ________________________________________

 нея виждаме я само.  ________________________________________

 и е на звездите кака! ________________________________________

 Слънчо вече щом го няма ________________________________________

 Бледа, но пропъжда мрака ________________________________________

 става тъмно, след което ________________________________________

       Що е то?              Дядо Пънч

Напишете думите в таблицата според съгласните им звукове.

вид     зъб     скок     багаж     кофа     дъб     пета     жега     супа     шепа

Думи със звучни съгласни Думи с беззвучни съгласни

В кой ред думите съдържат само широки гласни?

А) година, петел, девойка
Б) зърна, шивач, пъзел
В) огромен, топка, сговор

1
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Съставете думи, като използвате всички букви в дадената група.

  л   б   е   д   е

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

С буквите от коя група съставихте две думи?

Заменете буквата на първия широк гласен звук с буквата на съответния 
му тесен гласен звук. Напишете ги.

пее – __________________________ болка – ___________________________

капе – __________________________ карти – ___________________________

пета – __________________________ плетка – __________________________

Заменете буквата на началния звучен съгласен с буква на съответния без-
звучен съгласен. Напишете ги.

зърна – ________________________ дъга – ____________________________

бере – _________________________ вея – _____________________________

дръпна – ________________________ гора – ____________________________

Напишете думата, в която ударената сричка се промени в неударена.

_____________________________________________________________________

Съчинете кратък текст за вашето училище:
Къде се намира? Колко е голямо? Какви кабинети има? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Кои думи с ю, я, щ написахте? Подчертайте ги.

3. Звуков състав на думата
1.

2.

3.

4.

с    в   л   и   н   а   е   т о   л   к   о   л   е к   н   е   ж  о   п
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Пред всяка дума добавете буква на съгласен звук, за да получите нова дума. 
Напишете.

яма – _____________________ ярка – _____________________

ято – _____________________ яла – _____________________

юни – _____________________ юли – _____________________

Разделете думите в три групи според гласните, които съдържат.

радост очарование ъгъл утринен весел Пирин толерантност първи тъжен 

С широки гласни С тесни гласни С широки и тесни гласни

 
Зачертайте буквите на тесните гласни звукове и ще получите названия на 
музикални инструменти. Напишете ги.

иоргъан   акуордеион   киавъал    уарфъа      гаъйдиа    коунтиръабиас

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Кой ще открие най-много думи с щ, ю, я? Напишете ги.

горещекидеяденещастенюхилядарявамяркаюта

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. Упражнение
1.

2.

3.

4.

Съставете две изречения с думи, в които ю и я означават два звука.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Препишете думите от текста, при които има разлика между изговор и 
правопис. 

От дърво и аз се взимам, 
лешникова ядка имам,
не съм орех, нито лешник,
а пекат ме като грешник.
Печен много ме обичат,
но не знам как ме наричат?
Що е то? 
                            Дядо Благо

Напишете правилната буква. Направете проверка за правописа на думите.

 а/ъ  о/у

с__нувам – _____________________   __бичам – __________________________

ч__совник – ____________________ к__смонавт – ________________________

к__ртина – ____________________ д__пирам – __________________________

к__сиер – _____________________ л__дория – __________________________

В кой ред думите са написани правилно?

А) дюля, щъркел, пещера
Б) иунак, лутив, йагода
В) срешта, овощки, вешти

Препишете думите, като допълните липсващите букви.

ма__неза мил__н кам__н библ__тека       
контрол__р асанс__р комба__н ра__н
басе__н фоа__е шамп__н ма__р

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

1.

2.

3.

4.

5. Изговор и правопис на гласни
    и съгласни звукове. Преговор
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Прочетете текста. Допълнете липсващите букви.

Вчера си сед__хме с баба на хладно вкъ__и, докато 
премине обедната горе__ина. А беше най-горе__ият ден 
през това сушаво л__то. Тревата и бурените са изсъхна-
ли, дори листата на дърветата са взели да жълтеят.

Баба чете и дреме. И през др__мката чувам някакво 
особено пра__ене, носът ми улавя дразне__а миризма.

По „Писма на един дакел“ от Станка Пенчева
 

Попълнете липсващата буква в думите.  

бра__ски о__бирам __дружа
гра__ски о__броя __добия
съсе__ски о__близо __глобя
де__ски о__дясно __готвя

Напишете прилагателните имена в м.р. ед.ч. 

бодри – _______________________ къдрави – ________________________

светли – ______________________ ласкави – ________________________

ловки – _______________________ палави – _________________________

Как се чува гласният звук в крайна сричка? А как се пише?

Опишете природна забележителност, която сте посетили и ви е направила 
силно впечатление. Подчертайте думите, при които има разлика между 
изговор и правопис.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6. Упражнение

1.

2.

3.

4.

д/т д/т с/з

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________



10

Свържете думите, които се различават само по мекост – твърдост на 
съгласните звукове.

бал кресльо
кресло вярна
лук бял
Варна люк

Препишете думите в две групи според вида на съгласните звукове.

камбана   дрян   маркировка   петел   лястовица   вихър   асансьор
корен   трикольор   премиера   неделя   тюлен

Думи с меки съгласни звукове Думи с твърди съгласни звукове

Образувайте думи, които съдържат меки съгласни звукове. Напишете ги.

лю сьор ляк мля пя

кла тьор лен па юр

мон ря люв юм на

тю ох рук ко ган

В кой ред думите съдържат меки съгласни звукове?

А) пансион, пия, ютия
Б) каюта, юфка, ябълка
В) огрява, гальовен, люлка

7. Съгласни звукове. Твърди и меки
1.

2.

3.

4.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
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Прочетете текста. Препишете думите с меки съгласни звукове.       

Момъкът стигнал в един голям град. Мръкнало се, а и дъжд завалял. Момче-
то се сгушило под стряхата на една къща и веднага заспало. А тази къща била 
царският палат. В това време царят решил да жени дъщеря си и намислил да 
вземе за зет този, когото намерят първо около палата.

Из „Змейовото сърце“ от Дядо Благо

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Съставете нови думи, като промените само подчертаната буква
на твърдия съгласен звук с мек.  

дал – __________________________ цар – ____________________________

кана – ________________________ сват – __________________________

огъна – ________________________ лава – ___________________________

Допълнете буквите след меките съгласни.

б__гам с__дам кан__ кал__ска парф__м
комп__тър кост__м каф__в набл__давам в__ра

Съчинете кратък текст за дейностите, които извършвате в училище, 
като включите думите:

 измислям, съчинявам, изобретявам, обяснявам, отговарям 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

8. Упражнение
1.

2.

3.

4.

 я

       ю

С две от думите съставете изречения.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Препишете думите с меки съгласни звукове.

сняг   майстор   небе   дядо   зайци   дъжд   желязо   любезен
миньор   перо   хляб   спринтьор   цял 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Заменете твърдия съгласен звук в последната сричка на всяка дума с мек. 
Кои думи получихте? Напишете.

работа – ________________________ кърпа – _________________________

кана – __________________________ гора – __________________________

храна – _________________________ слава – __________________________

Допълнете пропуснатата буква.

Две бели облачета върв__т по небето. Затвар__м си полека очите: облаче-
тата ги н__ма, небето го н__ма, пътеката я н__ма – само сливата. Още мънич-
ко си затвар__м очите. Студена капка се проточи по шията ми. Мама ми слага 
мокра кърпа на челото.

На мамината рокл__ има много цвет__ . Ц__лата цъфнала. 
По „Кукерите“
от Дора Габе

Препишете изреченията, като редактирате грешно написаните думи.

Плувам с надуваем душек.

_____________________________________________________________________

По пътя към басейна спрях да си купа сладолед.

_____________________________________________________________________

Обясних на мама, че ще права замък.

_____________________________________________________________________

Скоро ще посета пистата за картинг. 

_____________________________________________________________________

9. Изговор и правопис на меки съгласни звукове
1.

2.

3.

4.
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  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

1.

2.

3.

4.

5.

Прочетете стихотворението на Ангелина Жекова. Изговорете думите, 
които се различават само по мекост – твърдост на съгласните звукове. 

Зеленчуци – шарен куп,  

баба Люба сложи в кюп.

Дълго в кухнята се лута

и донесе чушка люта.

За туршия, екстра марка,

баба слага всичко с мярка.

Препишете думите с меки съгласни звукове.

Попълнете подходящата буква след буквата на мекия съгласен звук.  

л__гам   л__бознателен   л__то   об__ва   озаглав__вам   пол__лявам      

Препишете думите, които са глаголи.

_____________________________________________________________________

Попълнете кръстословицата. Коя дума получихте в оцветеното поле?

В кой ред думите НЕ съдържат меки съгласни звукове?
А) бял, цял, тюлен
Б) чайка, чайник, майка
В) жаба, чаша, джип

10. Упражнение
1.

2.

3.

4.

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

1.

2.

3.

4.

5.
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Прочетете стихотворението. Подчертайте думите без ударение. Как са 
написани? А как се изговарят? 

По небето, по земята Вредом място си намира
тича вятър и се мята,  и пред нищо не се спира,
и се шири и надува, през кожуха в пазва влиза,
и над тоя свят царува. през ръкава се изнизва.

Из „Лудият вятър“ от Дора Габе

Препишете думите, които съдържат меки съгласни звукове.

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

Допълнете изреченията с липсващата дума. 

Самолетът ___________ приземи на малкото летище.

Едно бръмбарче се скри ___________ камъка.

___________ гората цареше тишина.

Момчето гледаше ___________ студен поглед.

Момчил помага ___________ фермата.

Подредете думите в изречения. Напишете ги.

с четири      гледам      очи

_____________________________________________________________________
давам      пари      пет      не

_____________________________________________________________________
през      земи      десета      девет      в

_____________________________________________________________________

Поправете грешките в текста. Напишете го вярно.

Отидохме на Ежкова поляна. Можеби Ежко и сега мързеливо безаспал, както 
го намерихме лятос след богатия нощен лов направо наполянката, без дасе 
прибере вкъщи. Но сегаго нямаше.

По Симеон Янев

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

от   във

с  със

в  под  се

11. Изговор и правопис на думи без ударение

1.

2.

3.

4.
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Подчертайте думите без ударение. Как са написани? А как се изговарят?

На баба в килера, до буркана с пипера, тъгува едно слонче с басмено панталонче. 
Провесило прашни уши, ридае: „Вече никой не иска с мен да играе!“.

„Защо?“ – ще попитате вие. Защото... Боби му скъса хобота. А слон без 
хобот какво е, детенце? Нещо средно между мишле и прасенце! Кой ще поиска 
играчка такава – ами че тя за нищо не става!

Из „Слон и чадър“ от Мая Дългъчева

Поставете ударение на думите от първото изречение.

Съставете изречения с някои от думите.

             играя                                         тичам                            участваш
ще                                             не                                                                                ли
             помагам                                   бързам                         спортувате

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Редактирайте текста, който ученици са поставили на вратата
на компютърния кабинет. Напишете го вярно.       

Правила в компютърния кабинет
1. Влизай безхрана!
2. Работи съссухи ичисти ръце!
3. Грижисе за чистотата на работнотоси място! 
4. Електрическото захранване сеизключва само отучителя!

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

В кой ред има грешка при писането на думи без ударение?

А) Отивам си вкъщи.
Б) Нося на гърбаси раница.
В) Ще ходиш ли на кино?

12. Упражнение
1.

2.

3.

4.
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Препишете само сложните думи.

листопад, кореноплодни, великан, корабостроителница, говорител,
природозащитник, пешеходец, риболов, родолюбие

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Прочетете текста. Препишете сложните думи.

Старата лисица следеше всички движения на 
своето лисиче и се преструваше, че спи. Лисичето 
стоеше на пътечката. Ушите му бяха кадифеночерни...

Лисицата продължаваше да лежи съвсем 
равнодушна. Очите є бяха затворени, но през черните 
цепнатини прозираха жълто-зелените зеници.  

 Из „Чернишка“ от Емилиян Станев

________________________________________________

________________________________________________

В кой ред откривате сложни думи?

А) петолиние, новолуние, стихотворение
Б) литература, приготовление, беззаконие
В) предписание, разпространение, награждаване

Напишете изреченията, като образувате сложни думи от подчертаните 
думи.

Във влака може да се обядва във (вагон и ресторант).

_____________________________________________________________________
По всяко време може да се пазарува в (ден и нощ) магазин.

_____________________________________________________________________
В енциклопедията прочетох за велики (море и плавам).

_____________________________________________________________________
В нашия град има (много и етаж) сгради.

_____________________________________________________________________

13. Сложни думи
1.

2.

4.

3.
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Напишете имената правилно.

Мария Десислава, Иван Александър, Благоев град,
Злато град, Димитрофград, Момчилграт

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Прочетете изреченията. Подчертайте сложните думи.

Кадифенолъскавата опашка на лисицата постоянно трепереше.
 

Медночервената птица бе в лапите на лисичето.
 

Цветът на козината му бе сиво-чер.
 
С кои думи ще допълните изреченията? Напишете.

Земята прави едно пълно завъртане около оста си за едно ___________________ .

Пъстървата живее в ____________________________ басейни.

За добив на сол се използват водите 

на _______________________________ басейни.

Водораслите служат за храна на ____________________________ животни.

Думи за допълване: сладководните, денонощие, растителноядните,
соленоводните

Подчертайте сложните думи в изречението.

Жената надмогна притеснението си и изрече с треперливия си глас: 

„Благодаря на всички вас за милосърдието и за добрината ви!“. 

В кое изречение НЯМА сложна дума?
А) Организмите се нуждаят от чиста вода и чист въздух.
Б) Отпадъчните газове се пропускат през прахоуловители.
В) Край нашия град има водопречиствателна станция.

14. Упражнение
1.

2.

3.

4.

5.
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3.

Попълнете кръстословицата.

От предложените думи образувайте сложни думи. Напишете ги.    

общ и известен – ______________________________________________________

благ и даря – __________________________________________________________

радио и апарат – ______________________________________________________

земен и воден – ________________________________________________________

висок и говорител – ____________________________________________________

Напишете думите в три групи в зависимост от това как са образувани.
мореплавател, високопланински, киноартист, помощник-капитан, царедворец, 
многоетажен, кафе-сладкарница, звукозапис, кафяво-зелен

Думи със съединителна 
буква на гласен звук

Думи без съединителна 
буква на гласен звук

Думи със съединителна 
черта

Опишете устно Пипи, като използвате ключовите думи.
червенокоса, синеока,
синьо-зелени чорапи

15. Образуване на сложни думи
1.

2.

3.

4.

1.
4.

5.

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

2.
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Напишете изреченията, като замените подчертаните думи със сложни 
думи.

Петя има сини очи. Петя е ________________________________

Синигерчето сладко пее. Синигерчето е __________________________

Пеперудата е с пъстри крила. Пеперудата е ___________________________

Ива пие ледена студена вода. Ива пие ___________________________ вода.

Напишете заглавията на приказките. Какви думи има в тях?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Свържете думите в словосъчетания.

леснодостъпен         паметник 
висококачествена         сако
културноисторически         вещества
светлозелено         храна
леснозапалими         продукт

С две от словосъчетанията съставете изречения.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Допишете изреченията със сложни думи.

Кошутата е със __________________________ очи.
 
Букът има __________________________ листа.
 
Еленчето е на __________________________ петна.
 
Небето е __________________________ .
 

16. Употреба на сложни думи
1.

2.

3.

4.

ца
рдроздобрадпъстрокожкамалкатакибритопродавачкабързо

хо
дкоиповлекана

златистозелени
сиво-черни
ясносиньо

бледожълти



20

Подчертайте сложните думи. Съставете изречения с три от тях.

месторождение, киноартист, неповторим, многообразие, язовир,
подводница, кръстословица, министър-председател, чернокоса

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

От предложените думи образувайте сложни думи. Напишете ги.

заместник и директор – _______________________________________
български и английски – ________________________________________
фотос и апарат – _____________________________________________
зеленчук и производител – _____________________________________
сам и оценка – ________________________________________________

Препишете текста, като поправите грешно написаните сложни думи.

Червено-гръдката, позната и като червеношийка, е малка непрелетна 
птица. Горната страна на тялото є е зеленикавокафява. Челото, бузите, 
гърлото и гърдите са ръждиво-червени. Горната страна на тялото при 
младите птици е кафява с капко-видни петна. Гушата и гърдите им са 
ръждивооранжеви с вълно-образни тъмни ивици.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Допишете изреченията със сложни думи.

17. Правопис на сложни думи

1.

2.

3.

4.

На външен вид съм... По характер съм... добронамерен, 
любознателен, 
ученолюбив, 
остроумен, русокос, 
тъмнокос
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Съставете сложни думи. Напишете ги.

 ____________________________________

 ____________________________________

 ____________________________________

 ____________________________________

 ____________________________________

 ____________________________________

 ____________________________________

Напишете сложните думи в таблицата. Ако се затрудните, направете 
справка в правописен речник.

помощник директор, джаз певец, българо немски, небо свод, сиво черни, 
светло син, световно известен, ловно рибарски 

Думи със съединителна черта Слято написани сложни думи

В коя посока се намират градовете?

Силистра е на __________________________.
Мелник е на ____________________________.
Видин е на ______________________________.
Бургас е на _____________________________.

Какви могат да бъдат триъгълниците? Напишете.

                 според страните                                         според ъглите

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

18. Упражнение
1.

2.

4.

3.

югоизток
североизток

югозапад
северозапад

 сладък  линия
  права   цветя
   земя       глас
    пъстър   вода
     широк    будя
       рано      червен
        тъмен   листа

Човекът и 
природата
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Препишете думите с група съгласни. Проверете правописа им.

Вестник „Горски вести“    
новина помести:
„За певците местни
нов конкурс за песни
обявява Лиска –
първа специалистка“.

               Ангелина Жекова

Допишете пропуснатите букви в думите.
Направете проверка за правописа им.

Старата столица е била оградена с крепо_____а стена.

Усетих аромата на преле_____ото цвете.

На лицето є засия радо_____а усмивка.

На Гергьовден славим нашите добле_____и воини.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Съгласувайте прилагателното със съществителното име. 
Напише словосъчетанията.

(честен) постъпка – _________________________________________________

(известен) спортистка – _____________________________________________

(радостен) деца – ___________________________________________________

(частен) фирми – ___________________________________________________

(възрастен) хора – ______________________________________________

(прелестен) гледка – ________________________________________________

(постен) ястия – ___________________________________________________

В кое изречение има правописна грешка?

А) Моята детска мечта е да бъда космонавт.
Б) Младата артистка е моя приятелка.
В) Участвах в обласната олимпиада.

19. Правопис на думи с група съгласни звукове
1.

3.

4.

2.

-стн-

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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Препишете подчертаните думи. Проверете правописа им.

Настана спокойна звездна нощ.
Местните жители са много гостоприемни.
До отсрещния бряг стигнахме по тясно мостче.
Скиорите тренират скоростно спускане по пистата.
Четвъртокласници участват в състезанието.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Допишете изреченията с пропуснатата дума.

Застанах пред магазина за __________________ играчки.

Здравето е най-голямото __________________ .

Вятърът кърши __________________ клоните.

Насреща ни се изпречиха __________________ борове.

Подготвям __________________ изказване за етносите в България.

Поправете грешките в пословиците. Напишете ги вярно.

Зависливите хора не са щасливи.
_____________________________________________________________________
Умът е чес, богаството – щастие.
_____________________________________________________________________
Който работи чесно, живее по-лесно.
_____________________________________________________________________

Опишете хълма Царевец на старата българска столица, като използвате 
ключовите думи: известна местност, крепостна, тържествено, семейство, 
радостни. 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

20. Упражнение
1.

2.

3.

4.

детски
безмилостно

устно
гигантски
богатство
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Попълнете кръстословицата. Ако я решите правилно, ще получите назва-
нието на книга, в която думите са подредени по азбучен ред.

Препишете откъса от народната приказка, като замените подчертаните 
думи със синоними. Направете справка за значението им в тълковен реч-
ник.

В уречения ден всички животни се събрали в Слънчовия палат. Дигнала се ра-
достна глъчка: едни пеели, други играели, трети се смеели високо – сватба. Само 
таралежът стоял навъсен.

Слънцето погледнало сърдития таралеж и го попитало какво иска.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Съставете думи, с които се назовават качества на героите. 

ка   лу   ва   вар   ко   на   тър   хи   те   лен   съ   об   ра   зи   чив   на   ход

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

21. Значение на думата. Тълковен речник
1.

2.

3.

1.  Рамка с прикрепена хартия, 
 летяща във въздуха, управлявана
 с връв.
2.  Печатно издание за текуща  
 информация.
3.  Човек, който отглежда пчели.
4.  Небесно тяло, спътник на  
 Земята.
5.  Електронна поща.
6.  Примка, капан.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

За кои герои се отнасят
качествата?
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Прочетете стихотворението. Напишете значението на подчертаните 
думи. Ако се затрудните, направете справка в електронен тълковен или 
синонимен речник.

Разходка радостна и кратка  
всяк ден, по близката могила,
с природата в беседа сладка – 
стана ми туй привичка мила.
От две страни благоуханни
гори от чубрики засмени:
зелени губери постлани
и размирисали пред мене...

Из „Чубриките“ от Иван Вазов

Отбележете изреченията, в които подчертаните думи са употребени в 
преносно значение.

 Вятърът нежно погали косата ми.

 През нощта валя пухкав сняг.

 Дървото край пътя често въздишаше.

 Щъркелите поправиха старото гнездо.

 Горните листенца на дърветата гледат небето.

Напишете думата, чието значение е дадено.

Масово увеселение, придружено с танци, маскарад, шествия, което може да 
трае няколко дни – _____________
Насекомо с две двойки крила, покрити с прашец и пъстро оцветени – 
_____________ 
Народен танц, който се играе от хванати за ръце в кръг хора – _____________
Транспортна машина, която се движи по релси и е предназначена да тегли 
вагони – _____________
Съоръжение за преминаване през река, пропаст, жп линия и др. – _____________

хоро    локомотив    пеперуда    мост    карнавал

Открийте значението на думите в електронен тълковен речник. Напишете.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

22. Упражнение
1.

2.

3.

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

бинокъл
дисплей

предприемач

4.
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Попълнете кръстословицата с антоними на думите. Ако я решите 
правилно, в оцветеното поле ще получите антоним на тъга.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Прочетете пословиците. Подчертайте антонимите.

Истината няма нито младост, нито старост.
Който е работил на слънце, може спокойно да почива на сянка.
Който изучава миналото, знае настоящето.
Много мина, малко остана.

Допишете изреченията с антоними на подчертаните думи.

Стоян е висок, а Митко е  _________________________ .

Костенурката е бавна, а заекът е _________________________ .

Петър спечели наградата, а Иван _________________________ .

Слънцето изгрява от изток и ______________________ на ____________________.

Опишете един ден от лятото и един ден от зимата, като използвате
антоними.  

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

23. Антоними
1.

2.

3.

4.

1.  вечер
2.  назад
3.  нощ
4.  студен
5.  тъмен
6.  шумен

дъ
лъ

г –
 къс; слънчево – облачно; м

рачно – светло; изгрява – залязва; т
опло – студено
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Открийте антонимите. Свържете ги.

откровен гладък
доверчив фалшив
находчив потаен 
грапав скучен
истински несъобразителен
занимателен недоверчив 

Напишете антоними на думите.

къс – ________________________ голям – _____________________

вдигам – _____________________ остър – _____________________

горчив – _____________________ цапам – _____________________

Прочетете текста. Напишете антоними на подчертаните думи.

Пагу много се уплаши и изтича бързо в гардероба задъхана. Влезе вътре, сгуши 
се в своята купчина дрехи и цялата започна да трепери...

Не само това, ами като се скриеше Слънцето, Пагу ставаше различна. Само 
тихо скимтеше и не можеше да заспи с часове.

                Из „Приказки от света на мотовете“ от Радостина Николова

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Какви надписи може да видите на летището? Допълнете с антоними.

Вход                                                              Изход

Кацане

Пристигащи

Открит паркинг

Посрещачи

24. Упражнение

дъ
лъ

г –
 къс; слънчево – облачно; м

рачно – светло; изгрява – залязва; т
опло – студено

1.

2.

3.

4.
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Какви са думите в двете групи? Напишете.

__________________________ __________________________

проба, опит, експеримент смях – плач            
писък, вик идвам – заминавам
риск, опасност лек – тежък

Прочетете изреченията. Препишете синонимите.

Виелицата захвана да удря по вратите с невидими юмруци.
Вятърът блъсна дядо Стаменко със страшна сила назад. 
Вихърът го погълна.
Този път халата се опита да го срине по насипа надолу.

                                   Из „Виелица“ от Ангел Каралийчев 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Прочетете изреченията. Предложете синоними на подчертаните думи.

Планината е място за отдих.  ________________________________

Аз обичам тишината.  ______________________________________

Филмът беше интересен.  ___________________________________

Децата са наивни.  __________________________________________

Напишете в таблицата синонимите и антонимите на подчертаните думи.

мразовит мъка богат работя
горещ имотен тъга почивам трудя се радост

беден жалост леден заможен студен

Синоними Антоними

25. Синоними и антоними

1.

2.

3.

4.



29

Прочетете текста. Подчертайте антонимите.

Приятелството е най-хубавият празник в живота на човека. То се ражда ви-
наги в толкова цветове и нюанси, но – тъжно или весело, червено или синьо, шум-
но или тихо, то носи на хората онова цвете, което наричаме щастие.

Петя Дубарова

Съставете изречения с всяка двойка антоними.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Образувайте антоними с помощта на представките.

известен – _______________________________ раз-

затварям – _______________________________ от- 

сглобявам – _______________________________  без-

включвам – _______________________________  из-

смислен – _________________________________  не-

Съставете изречение с една от думите, които написахте.
_____________________________________________________________________

Допишете изреченията с антоними на подчертаните думи.

Младите кога се веселят, _______________________________ се сърдят.

Високите дървета бавно растат, но _______________________________ падат.

По стълбата едни се качват, а други _______________________________

Утрото е по-мъдро от _______________________________ .

слизат,    старите,    бързо,    вечерта.

Напишете текста, като замените неправилно употребените думи с анто-
ними.

Сутрин лягам рано. Поглеждам навътре. Слънцето залязва. Затварям прозо-
реца. Изцапвам се. Събличам си якето. Връщам се от училище.  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Допишете текста с още две изречения. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

26. Употреба на антоними
1.

2.

3.

4.
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Подчертайте подлога в изреченията. Определете мястото му (в началото, 
в средата, в края).

На своя приятел той подаде ръка.

Подлогът се намира в __________________ на изречението.

На своя приятел ръка подаде той.

Подлогът се намира в __________________ на изречението.

Той подаде ръка на своя приятел. 

Подлогът се намира в __________________ на изречението.

Допълнете изреченията с подходящия подлог. 

__________________ кълве житните зрънца.

__________________ погали детската главица.

__________________ живеят задружно.

__________________ са много немирни.

Думи за допълване: козлетата, братята, учителката, врабчето

Подчертайте подлозите в изреченията. С какви части на речта са изразени?

Царят имал най-хубавата дъщеря на земята.
Децата изработват предмети от глина.
Аз омесих първия си хляб.
Смелият не се страхува за живота си.

                       Подлог              Част на речта

_____________________________ – _______________________________

_____________________________ – _______________________________

_____________________________ – _______________________________

_____________________________ – _______________________________

Напишете три изречения, като първото съдържа един подлог, второто – 
два, а третото е без подлог.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

27. Подлог
1.

3.

4.

2.
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Какви части на изречението са подчертаните думи в стихотворението на 
поетесата Леда Милева, написано, когато е била още дете? 

Тревичките почиват,  

цветенцата заспиват,

а от небето сиво

се сипят мълчаливо

белите снежинки

като в картинки...

Препишете стихотворението.  

Съставете две изречения, които да съдържат по два подлога.

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Допълнете изреченията, като замените личните местоимения с 
подходящи думи. 

__________________ има нова ученическа чанта.
              тя
_______________ и ______________ са лекоатлети.
                             те
________________ отстъпи мястото си на възрастна жена.
             то
________________ слезе последен от автобуса.
            той
Думи за попълване: (шофьорът), (Иван, Георги), (момчето), (Дарина)

Каква част на изречението са думите, които написахте?

Напишете кратък текст на тема България.
Подчертайте подлозите в изреченията.    

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

28. Упражнение
1.

2.

3.

4.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

държава в Европа, 
кръстопътно

положение,
природни

богатства, 
славно минало,
разнообразна

природа



32

Допълнете изреченията с подходящи глаголи. Каква част на изречението 
са те?

Змията _______________. (_____________________________)

Жабата _______________. (_____________________________)

Заекът _______________. (_____________________________)

Лястовицата ______________. (_____________________________)

Сомът ______________. (_____________________________)

Пример: Змията пълзи. (пълзи – сказуемо)

Прочетете текста. Подчертайте сказуемите.

В една тъмна и дъждовна вечер семейството седеше около масата на 
верандата. Всички чистеха гъби. По средата стоеше газената лампа. Но ъглите 
на верандата лежаха в сянка. Внезапно прозвучаха няколко леки удара по стъклото. 
На верандата влезе Тоотики. Отърси водата от мушамата си.

По „Приказката за невидимото дете“ от Туве Янсон

Препишете думите с представки и ги определете като части на речта.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Отбележете с  изречението, което съдържа две сказуеми.

 Скоро почувствахме силна умора, защото се изкачвахме дълго.

 Другаде не се срещаха такива гласовите петли като нашите.

 Гъбарят познава отровните двойници на печурката.

 На горската пътечка изскочи див заек.

Съчинете кратък текст на тема Животните в гората. Подчертайте 
главните части в изреченията.

безгръбначни, бръмбари, сенчести места – дъждовник,
бозайници – катерици, диви свине, сърни, елени

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

29. Сказуемо
1.

2.

3.

4.

лети

скача

пълзи

бяга
плува
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Прочетете текста. Подчертайте сказуемите в изреченията. 

Пътечката го изведе на малка поляна. Наоколо се носеше миризма на кози. 
Някъде скачаше заек. Лисичето чуваше глухите тупания на лапите му. Таралеж 
шумеше наблизо. Един лист трептеше от лекия нощен вятър.

По „Чернишка“ на Емилиян Станев

Допълнете изреченията. Помогнете си с думите пие, отваря, се броят, се 
познава.

Блага дума железни врата _____________________ .

Жадният кон и мътна вода _____________________ .

Пилците _____________________ наесен.

Денят _____________________ от сутринта.

Съставете изречения така, че съществителните имена да бъдат подлози, 
а глаголите – сказуеми.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Определете броя на сказуемите във всяко изречение. Свържете.

пише
учат
преглежда
пече

учениците
хлебарят
лекарката
писателят

30. Упражнение

1.

4.

3.

2.

Водопадът пленява с красотата и 
величието си.

Гледам планините и се възхищавам 
на величествената им красота.

Качулати чучулиги, скорци и врабци 
се хранят със семена и насекоми.

Има горски плодове, които не се ядат, 
защото съдържат отровни вещества.

едно сказуемо

две сказуеми

три сказуеми
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Моят речник

_________________________________         ________________________________ 

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________



35

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________

_________________________________         ________________________________



проф. дпн Нели Иванова
д-р Румяна Нешкова
София Бонева

ТЕТРАДКА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК №1 ЗА 4. КЛАС

Рецензент Гергана Димитрова 
Редактори: Мария Бунева, Елена Попова
Графичен дизайнер Анна Симеонова
Художник на илюстрациите Анна Симеонова
Художник на корицата Боряна Златева
Коректор Анна Попова

Издание I, 2019 г., 600х900/8, печатни коли 4,5
Печат „Булвест принт“ АД

ISBN 978-619-225-099-7

ИК „Рива“ АД, София 1000, ул. „Неофит Рилски“ 70, ет. 3
www.rivapublishers.com





 

4. клас

Нели Иванова
Румяна Нешкова
София Бонева

ТетрадкаТетрадка

БългарскиБългарски
Нели Иванова • Румяна Нешкова • София Бонева

език
език

№1
№1

www.uchebnicite.bg

Учебният комплект е одобрен със Заповед РД09-1649/25.06.2019 г.  
на министъра на образованието и науката и включва учебник по 
български език, учебна тетрадка №1, учебна тетрадка №2, учебна 
тетрадка №3, читанка, учебна тетрадка към читанка.


	Blank Page
	Blank Page



