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Иван ВАЗОВ

ДЕ Е БЪЛГАРИЯ 

1. За коя планина се говори в стихотворението 
    „Де е България“? Оградете верния отговор.

А) Стара планина      
Б) Рила   
В) Пирин

2. Допишете стиха с подходящата дума от стихотворението.
    земя, пълна с ___________________ 

4. Как завършва стихотворението?  
    Препишете последните два стиха.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Свържете със стрелка думите в двете колони според  
    текста на стихотворението.  

Българийо бунтува и светлей
Тракийска шава
белий Дунав равнина
Марица лей
Черно море драга, мила

Обичам те, Родино моя!



3. Свържете със стрелка думите и изразите от двете колони.

драги ми са    ясно слънце 

дор на небо    младо и невинно

дор на очи    равнините

сърце      свят живот

4

ТАТКОВИНА

2. Какво чувства поетът, когато говори за родината?  
    Оградете. Може да оградите повече от един верен отговор.

радост  обич   мъка   гордост 
тъга  спокойствие вълнение               болка

4. Допълнете липсващите думи от първото 
    четиристишие на стихотворението.

Хубава си, ___________________,
име сладко, земя ____________,
сърце младо и _______________
за теб трепка, та _____________.

Думи за допълване: татковино, рай, невинно, играй.

1. Как нарича 
    поетът Родината си?

А) родна земя        
Б) Родина  
В) татковина

Петко РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ

Обичам те, Родино моя!
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РОДНА РЕЧ

1.  Подредете стиховете от четиристишието в тяхната последователност. 
Номерирайте. 

 що звучи навред край мен;   реч, що мълвим всеки ден.

 реч на мама и на татка,   Родна реч, омайна, сладка,

2. Свържете думите от двете колони.

радостни реч 

омайна звън

нежна игри

утрен песен 

Ран БОСИЛЕК

Думи за попълване: татка, ден

4. Напишете липсващата дума в стиховете:
реч на мама и на _____________________,
реч, що мълвим всеки _______________!

Обичам те, Родино моя!

3. Кой реди приказки 
    на родната реч вечер?

А) мама  
Б) татко  
В) баба



3. Свържете думите от двете        
    колони според текста на  
    стихотворението.

6

ПЪРВИЯТ ДЕН 

1. Заменете с други думи предложените.
     нощес – ________________________   отзарана – ________________________

2. Коя дума се повтаря в началото на първото и на второто 
    четиристишие? Напишете я.

                        _________________________________ __________________________________________   

4. Градът е чист и пременен, защото:
А) се показва Слънчо от Балкана.
Б) е първият учебен ден.
В) майки и бащи махат от прозорци и врати.

Леда МИЛЕВА

крилато деца
учебен крилца
пораснаха плет
всеки ято
всичките ден

Знанието е светлина!
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УЧИЛИЩНО ЗВЪНЧЕ

1.  Свържете думите от двете колони 
     в съответствие с текста на разказа.

2.  Допълнете пропуснатите думи в откъса от разказа.

Йордан РАДИЧКОВ

Думи за попълване: науката, велосипеда, Драги ми господине, извори

 4.  Кога Чир се отказва да учи?
___________________________________________________________________________

градска велосипед
училищно седмици
няколко градина
класна звънче
таблица на чиновете
насядахме за умножение
карате стая

Защото, който изучи веднъж _________________, никога няма да я 
забрави. Науката е като _________________ ___  , драги ми господине – 
каза по тоя повод __________________________________, – научите ли се 
веднъж да карате велосипед, ще знаете да карате велосипед до края 
на живота си. А река Дунав извира от своите _________________ .

БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИ

Извънкласно четене

3.  На кого принадлежат думите:
 „Знаете ли откъде извира реката Дунав?“

А) на децата
Б) на учителя
В) на Чир  



3.  Как изглежда лятото? А есента? Свържете с илюстрациите.

8

СБОГОМ, ЛЯТО

 1.   Свържете със стрелка думите от трите  колони 
   според текста на стихотворението.

2.  С кои думи е описан минзухарът? Оградете.  

4.  Кои са плодовете на есента според стихотворението?  
 Оградете. 

Емануил ПОПДИМИТРОВ

ален  сърп на рамо

тежък мак в ръката

огнен сноп в косата

ален бледен последен  огнен

 Препишете четиристишието, в което е описан.
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

Природата е пълна с красота

есен

лято



9

СЛЕД ВАКАНЦИЯТА

1.  Допълнете подходящите думи от текста на стихотворението.
_______________ веселото лято.
_______________ лятната игра.
Есен радостна децата
пак  в училище _______________

2.  Свържете думите от двете колони  
 според текста на стихотворението.

Никола ФУРНАДЖИЕВ

3.  Подредете стиховете от второто четиристишие на стихотворението  
  в тяхната последователност. Номерирайте.

4.   Какво правят децата, когато се събират в училище?
___________________________________________________________________________

лятна радостна
весело ден
есен лято
училищен игра

Думи за попълване: мина, свърши, събра

 всеки бърза да превари    и разкаже где е бил 

 всеки се е променил   тук сме старите другари

Знанието е светлина!
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НАЙ-СКЪПОЦЕННИЯТ ПЛОД 

1. На кого са думите? Напишете.

3. Свържете думите от двете колони.

Българска народна приказка

4.   Кой е най-скъпоценният плод според вас? Напишете.
__________________________________________ ______________________________________
__________________________________________ ______________________________________

Най-скъпоценният плод, тате, трябва да е този, който е най-сладък. И аз 
ти купих едно свесло грозде.
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

– Татко, аз мисля, че най-скъпоценният плод е този, който най-рядко се 
намира. Купих ти кокосови орехи, портокали, фурми, банани, по малко от 
всички други редки плодове. Ето ги: избери си, който ти хареса.
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

– Аз постъпих, тате, в едно училище. И там учителите и книгите ме 
учиха цели три години. Плодовете, които набрах, не се виждат, защото те 
са в сърцето и ума ми. Мисля, татко, че те са също скъпоценни плодове...
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

свесло плодове 
кокосови грозде
южни орехи
редки страни

Знанието е светлина!

2. Чий скъпоценен плод избира бащата?
А) на най-големия син
Б) на средния син
В) на най-малкия син
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СТАРИЯТ ЩЪРК

1. На кого от героите в приказката принадлежат думите? Напишете.

– Толкова години ти си водил всички, сега ние пък ще те отнесем. Не ще 
те оставим тук самичък…
__________________________________________ ____________________________________
_____________________________________________ _________________________________

– Сега тръгвайте вече и добър ви път на юг!
__________________________________________ ____________________________________
_____________________________________________ _________________________________

Константин КОНСТАНТИНОВ

4. Напишете липсващата дума в изречението.
Наведоха глави птиците и мълчаливо се ___________________

росни  паяжинки
млади  земя 
сребърни нощи
хладни ливади
хубава щъркели

Обичам те, Родино моя!

3. Свържете със стрелка думите от двете колони.    
Помогнете си с текста на приказката.

2. Защо старият щърк не тръгва на път с ятото млади щъркели?
А) Защото няма желание да лети с ятото.
Б) Защото е стар и не може да лети с ятото.
В) Защото разбира езика на хората.



5.  Намерете двете еднакви птички. 
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РАЗГОВОР

1.  Как бихте се обърнали към зеленото дръвче?

2.  Напишете въпроса на детето.

4.  Подредете думите в изречение и го напишете.

Надя КЕХЛИБАРЕВА

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

да, чудесно, приятели, имаш, е
__________________________________________ __________________________________________

3.  Допълнете стиховете според текста на стихотворението:

Ти не знаеш ли,   _________________  хор е 
на  _________________  при  _________________  .

Думи за попълване: птичият, горският, гости, квартира, мен

БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИ

Извънкласно четене



1.  Кой ниже огърлица ситна по жиците от часове? 
А) врабците  
Б) денят  
В) дъждът

2.  Къде са врабците?
А) в уличните локви  
Б) под стряхата  
В) на стъклото

3.  Подредете думите така, както са в стихотворението.
И ми игра тъй прищява се 
на и поле вече слънце.

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 

4.  Открийте повторенията в стихотворението. Напишете ги.
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
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ДЪЖД
Йордан РУСКОВ

Природата е пълна с красота



4. От кои произведения са изреченията?
    Свържете.

Лист отронва се и звънва
и отново тишина.             

Ето, есен иде
в дреха златошита.

Кой ниже огърлица ситна 
по жиците от часове? 

3.   Подредете стиховете в четиристишието. Напишете го вярно.
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ЕСЕННА УТРИН В ПАРКА

1.   Свържете всяко листо със съответния израз.

2.   Кого оплакват фонтаните?

Георги ГОСПОДИНОВ

 всичко е като насън.    Скрито в шарените листи 

 Влезте в парка сутрин, вижте  капе лятото навън.

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

А) слънцето  Б) шарените листи В) опустелите гнезда

навън се съмва
помита мрака
отронва се и звънва

Природата е пълна с красота

Утро е,

Лист

Вятърът

Сбэогом, 

лято

Есенна 
утрин в 
парка Дъжд
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ЛИСТАТА

1. Какво чува липата?
А) водите на близкия поток  
Б) въздишката на един лист  
В) златните пъпчици около дънера ѝ

2. На кого принадлежат думите? Напишете.
Листенца, какво правите?… Стойте! Защо падате?   _________________   
Сбогом, сбогом, мила липо!  _________________ 

Елин ПЕЛИН

3. Как изглеждат младите пъпчици според разказа?  
    Допишете изреченията.

Те са   _________________________________________________________________________
Техните кафени люспички,  _________________________________________________
___________________________________________________ ______________________________
Те всякога _____________________________________________________________________
___________________________________________________ ______________________________

4. Кои думи се повтарят? Напишете ги. 

__________________________________________ _______________________________________

Природата е пълна с красота
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ПАНИЧКА МЕД 

1. На кого принадлежат думите? Напишете.

3.  Свържете думите в двете 
колони според текста  
на приказката.

Ангел КАРАЛИЙЧЕВ

орляк гъдулка
орехова опашка
конска учебници
нови читанка
хубава хляб
къшей врабчета

4. С какви думи бихте описали постъпката на Димчо? 
__________________________________________ ______________________________________

5. Как вие бихте постъпили, ако разберете, че в класа ви има дете,  
което се нуждае от подкрепа? 
__________________________________________ __________________________________

Думи за попълване: слънчогледи, тикви, ден, тропот, прозорци

– Аз през лятото носех на гарата узрели круши и ги 
продавах на пътниците. Парите скътах. Смятах да си 
купя с тях една орехова гъдулка с четири жички и лък от 
конска опашка. Много искам да стана цигулар… Но сега, 
като видях, че Матейчо си няма учебници, реших да дам 
моите пари. Аз догодина пак ще си спечеля пари, тогава 
ще си купя гъдулка. Вземи ги, учителю!
____________________________________________________________ 

2.  Допълнете пропуснатите думи в откъса от приказката.
Беше топъл есенен  _________________  . През отворените ______________________  
на учебната стая влизаше _________________  на коли, натоварени с царевица
и _________________ . Надничаха узрели жълти ______________ ____________________ . 

Знанието е светлина!

– Прибери си парите. Аз вече съм поръчал на Матейча учебници 
по бедност. Но ти имаш добро сърце и ще станеш достоен 
гражданин. Ела сега да ти сипя малко мед в една паничка. Не се 
срамувай. През лятото ти си се трудил като малка работна пчела!
____________________________________________________________ 
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ПЪТЕЧКИ

1. Напишете думите на пътечките.

 Първа пътечка: 
 __________________________________________ ____________________________________
 _____________________________________________ _________________________________

 Втора пътечка:
 __________________________________________ ____________________________________
 _____________________________________________ _________________________________

__________________________________________ ____________________________________ 
 __________________________________________ ____________________________________
 __________________________________________ ____________________________________
 _____________________________________________ _________________________________

2. Защо е по-добре пътечките да вървят заедно?
 __________________________________________ ____________________________________
 _____________________________________________ _________________________________

3. Открийте изречението в стихотворението и го препишете
 По-добре да _________________________________  _____ ______________________
 _____________________________________________ _________________________________

Леда МИЛЕВА

Дали нощес на всичките деца
пораснаха крилца, 
та литнаха
като крилато ято?

_________________ _______________________________________________________

4. От кое стихотворение на Леда Милева е откъсът?

БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИ

Извънкласно четене



1.   Кога празнуваме Деня на будителите?
А) 15 септември  Б) 01 ноември  В) 24 май
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ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ
Ангелина ЖЕКОВА

2.    Свържете думите от двете колони 
   според текста на стихотворението.

слово скромни
будителите вековни
цвете българското
земите вълшебно

3.    В кое четиристишие има изброяване? Напишете го.

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

Думи за попълване: 
България, китка, знае, 
помни, жива, будителите

4.   Допълнете подходящите думи.

 Да се  ______________________ , да се  ______________________  ,  
 че  ______________________  е ______________________!
 На __________________________ скромни 
 българинът _________________  свива.

Празник е, празник е днес!
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ДВЕТЕ ПРИЯТЕЛКИ 
Димитър НИКЛЕНОВ

4. Илюстрирайте един от епизодите.

2. Свържете думите от двете колонки според 
     текста на произведението.

вятър остра
нощ малката
капки студен
болка есенна
приятелка ледени

Думи за попълване: буря, утро, вятъра

3. Добавете подходящата дума в наименованието на епизодите. 
 Нощната  __________________________ 
 По-силни от  ______________________  

Слънчевото ________________________  

1.  Опишете нощната буря. Използвайте изрази от текста.

 __________________________________________ ____________________________________
 _____________________________________________ _________________________________
 __________________________________________ ____________________________________
 _____________________________________________ _________________________________

Приятелю, подай ръка!
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КАЗВА СЕ ПРИЯТЕЛ ПРЪВ 

1. Коя от картините се отнася за стихотворението? Отбележете.

2. Намерете двата стиха, които отговарят на картината. Напишете ги.

3. Напишете последните два стиха.

Валери ПЕТРОВ

4. Опишете своя пръв приятел или приятелка.
__________________________________________ _________________________________________
______________________________________ _____________________________________________

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

Приятелю, подай ръка!
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У НЕДИНИ СЛЪНЦЕ ГРЕЕ

1. Свържете със стрелка думите от двете колони.

Българска народна песен

черни очи  самодивска 
дълги клепки еленови
бели зъби  босилкови
тънка снага бисерови

Обичам те, Родино моя!

3. Напишете липсващата дума от текста на народната песен. 
 
 То не било ясно слънце,
 най ми била сама   ______________________ . 

4.  Защо Неда е сравнена с ясно слънце?
__________________________________________ _______________________________________

2. На какво е оприличена Неда?
А) на слънце
Б)  на луна
В)  на небе
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  МЕЧКАТА И ЛОШАТА ДУМА 

1. Препишете епизодите според реда им в приказката и ги номерирайте.

3. Защо дърварят казал лошата дума?

4. Защо мечката поискала от дърваря да я удари?

Българска народна приказка

 На гости при мечката        
 

 Спасеното мече  
 Болката от обидата             Наранената мечка

__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________

__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________

__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________

2. Свържете качествата с героите.

великодушие

несъобразителност

дружелюбие

вярност

доброта
БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИ

Извънкласно четене



4. Защо третият брат получил пръстена?
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
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НАЙ-ДОБРИЯТ СИН 

3. За кой епизод се отнася илюстрацията? Препишете го.

1. Допълнете изречението.

2. Кой от братята постъпил честно според бащата? 

Българска народна приказка

Бащата обещал да даде пръстена на този син,  
който __________________________________________ _____________________________ . 

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Приятелю, подай ръка!

А) Вторият
Б)  Първият
В)  Третият
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ГЪЛЪБИЦАТА И МРАВКАТА 

1. Препишете епизодите според реда им в баснята и ги номерирайте.

4. За кого се отнася всяко качество?

ЛАФОНТЕН

 Появата на немирника                  Спасената мравка  
 Отплата за стореното добро  Наказаният пакостник

__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________

3. Защо е радостна гълъбицата?

__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________

__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________

5. Чии думи от баснята ще запомните?

2. Свържете думите в двете колонки според текста на баснята.
  гълъбица   прелестна
  мравка   водна
  лента    изжадняла
  птица    клета

доброта

признателност

безсърдечност

безотговорност

състрадание

Приятелю, подай ръка!
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  ЗЛАТНАТА ВРЪВЧИЦА 

1. На кого принадлежат думите? Напишете.

Георги РАЙЧЕВ

– Камене, ти ли си, Каменчо?… Върна ли се, Каменчо?
__________________________________________ _________________________________________

– Жълтици, дядо Нейко. Нали ти сам ми каза тогава, че който прави добро, 
добро сполучва. Ето, ти ме посъветва тогава за добро и аз ти се отплащам 
сега.
__________________________________________ _________________________________________  

4. За кого е златна връвчицата? Защо?

__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________

2. На какво учи дядо Нейко малкия Камен?

А) Да прави добро на хората.
Б) Да връзва по една жълтичка на връвчицата.
В) Да забрави за стореното му добро.

3. Свържете думите от двете колони според текста на приказката.

добри връвчица
лъскава слънце
мартенско съвети
охранен познайник
стар кон
беден братя
лоши старец

Знанието е светлина!
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ФРАНКЛИН И КОМПЮТЪРНАТА ИГРА 
Полет БУРЖОА

3. Дали Франклин ще остане без приятели? Защо?

4. Какво предпочитате вие: да играете на компютърни игри 

__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________

 или с приятели? Защо?
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________

БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИ

Извънкласно четене

2. Какво  избира  да прави Франклин?
А) Да играе на криеница.
Б) Да играе на компютъра.
В) Да поплува.

1. Кои са героите от текста? Отбележете. 
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 ОРЕЛ, РАК И ЩУКА 
Петко Р. СЛАВЕЙКОВ

Думи за попълване: щуката, нависоко, Рачо, орелът

2. Допълнете стиховете.

___________________________ кат крилат
все теглел ___________________________ .

Кир ___________________________  теглел наназад,
а ___________________________  – в дълбоко.

3. Напишете последните два стиха от баснята. За кого се отнасят?

 __________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________

4. Нарисувайте героите на баснята.

1. Защо орелът, ракът и щуката не подкарали колата?
А) Не знаели как се кара кола.
Б) Нямали необходимата сила.
В) Не се разбрали в каква посока да теглят.

Приятелю, подай ръка!



1. „Зима иде“ е:
А) приказка
Б) разказ
В) стихотворение
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ЗИМА ИДЕ
Кирил ХРИСТОВ

3. Как ще се забавляват децата през зимата?

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

4. Допишете с подходящи глаголи от стихотворението:

 комини  _____________________ ______________________________   
 ручеи под лед  _____________________ _______________________   
 весел вик ______________________ ____________________________   

2. Подредете стиховете в четиристишието в тяхната последователност.  
 Номерирайте.

 пухкав бял снежец.    рони сух листец.

 Всеки ден редей гората,   Скоро ще покрий земята

ще се 
раздавэа

ще 
запушат

ще се 
сгушатще 

замлъкнат

Природата е пълна с красота
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ДЕКЕМВРИ

1. Попълнете липсващите думи от първото четиристишие  
 на стихотворението.  
 Декември,  ______________________ 
 мъгли  ___________________________  

и с облаци _______________________
_______________________  над земята.

Елисавета БАГРЯНА

4. Кои са любимите ви зимни игри?
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________

2. Къде стоят хората?
А) на двора 
Б) в планините
В) край огъня

3. От кои стихотворения са стиховете?  
 И с радост ний тогава
 ще си нарамим ските...  _____________________ _______________________ 
 
 И пързалките тогава
 ще намерим пак.    _____________________ _______________________   

Природата е пълна с красота
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ОЙ, КОЛЕДО! 

3. Допълнете подходящите думи в текста.
 

 В _________________  вечер _________________   
 сън  _________________  земята,    
 че ще бъдат вече _________________________   
 _________________________________ и честити,
 и  ________________________________ сърцата,
 и __________________________________ децата.

1. Свържете думите от двете колонки.

4. Намерете повторението в стихотворението. 
 Напишете стиховете, които се повтарят.

Народна песен

вести плодни   
гости млади
стъпки  благи
пъпки доброчести

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

Думи за попълване:  
по-радостни, по-весели, 
по-богати, дните, 
коледната,  
сънувала, свята

__________________________________________ _____________________________
__________________________________________ _____________________________
__________________________________________ _____________________________
__________________________________________ _____________________________

Празник е, празник е днес!

2. Номерирайте местата, които посещават коледарите,  
     според текста на песента. Напишете изречението.

 Коледарите минават  през 
 

 кошарите,  полето и  лозите.
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ШАРЧО И МАРЧО 

2.  Номерирайте епизодите и ги препишете по реда им в приказката.

 Празната връвчица   Подготовка за Коледа  Загрижените стопани
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________

Ран БОСИЛЕК

3. Защо Марчо и Шарчо опитвали наденичката няколко пъти?

А) Тревожели се да не се развали.  
Б) Двамата лакомници нямали търпение да си похапнат.  
В) Не знаели кога е Коледа.

4. Допишете изречението според текста на приказката, 
 като думите за добавяне ще откриете в наденичките.

  Шарчо и Марчо опитвали наденичката, за да проверят има ли 
 достатъчно
 ______________________   ,   ______________________  ,   ______________________   .

Празник е, празник е днес!

ме ру чер пи сол дия пер

1. Това са героите на при-
казката Шарчо и Мар-
чо. Оцветете ги.
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ДЯДО КОЛЕДА

3. Напишете думите на децата към Дядо Коледа.

1. Допълнете пропуснатите думи според текста на стихотворението.

4. Кой какъв подарък ще получи?

Гео МИЛЕВ

Думи за попълване:  
Стара планина,  
Дядо Коледа, сняг,  
шейна, облаци

________________  на  _____________   се вдига.   
_________________   ________________  пристига    
в златна хубава  ___________________________   
чак от  _________________   __________________ .

2. Свържете думите от двете колони според текста от стихотворението.
сняг   спят
звънци  се вдига
децата  звънят

ИВАН 

СИМЕОН 

НИНА 

БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИ

Извънкласно четене

ДАРА 

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
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ПРИКАЗКА 

1.  „Приказка“ на Елисавета Багряна е:
А) народна песен  
Б) стихотворение  
В) приказка

3. Защо бабата разказва приказка? Как разбрахте?
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________ 

Елисавета БАГРЯНА

4. Как Дядо Коледа оставя подаръците на децата?  
 Намерете в текста и напишете.

__________________________________________ _________________________________________ 
__________________________________________ _________________________________________ 
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________ 

5. Вие как си представяте Дядо Коледа? Разкажете.
__________________________________________ _________________________________________ 
__________________________________________ _________________________________________ 
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________

2. Свържете думите от двете колони.

звънчета  хвърковати
елени   трепетни
гласчета  златни

Празник е, празник е днес!
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СУРВАКАРСКА ПЕСНИЧКА 
Стоян ДРИНОВ

2. Препишете сурвакарските пожелания от стихотворението.2. 

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ _______________________________
_____________________________________________________ ____________________ 

3. Открийте и напишете новогодишното пожелание на сурвакарчетата.

1. Номерирайте стиховете. Напишете ги.

 сред полето       до небето        връх му стига        Дъб се вдига 

ВЕ   СЕ
ВА   ГО

ЛА    НО 

 ДИ НА

Празник е, празник е днес!
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НА ПЪРЗАЛКАТА

1. Кои се забавляват на пързалката? 

Елисавета БАГРЯНА

4. Как разбирате думите ще ядем тупалка?
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________

2. От кои думи се разбира как се забавляват децата на пързалката?   
 Оградете НЕВЕРНИЯ отговор. 

__________________________________________ __________________________________________ 

3. Как завършва играта за всяко от децата? 
 Открийте в текста.

Аз _____________________ ___________ ,              Сашо _____________________ ___
_________________________ ___________.              ____________________________ ___ ,
Бате ___________________ ___________                _____________________ ___Милка
_________________________ ___________.              _____________________________ ___ .

А) смях и глъч до Бога
Б) с викове и смешки
В) плахи, бледи, с болки и повреди…

Играта радост ми дарява!
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ИМЕНА 
Гeорги  КОНСТАНТИНОВ

2. Напишете молбата на детето.

3 Напишете имената на близките ви хора? Какво означават?

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 

4. Имат ли празник имената?  
Кога е вашият празник?

1. Попълнете таблицата за всяко име според текста на стихотворението.

 Когато името подхожда Когато името не подхожда
Здравко трябва да е здрав болен е от грип
Добри
Веско
Слави

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 

Играта радост ми дарява!
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 СНЕЖАНКА

1. Какви грешки са допуснати  при подготовката на драматизацията 
     на приказката? Поправете ги.

Братя ГРИМ

Снежанка: – Огледало, огледало, повтори, че на света никъде не си видяло
   друга с мойта красота!
Ловец: – Ти, царице, на света първа си по красота.
Огледало: – Не искам вече да виждам това дете пред очите си.

2. На кого разпределихте думите? 
     А Снежанка растяла, растяла и все повече се разхубавявала. Като навършила  
     седем години, била хубава като ясен ден, по-хубава дори от самата царица. 

А) на огледалото
Б) на Снежанка
В) на разказвача

3. Допишете афиша за вашето представяне на приказката.

Театрална група „_______________________“

ПРЕДСТАВЯ

___________________________________________________________________

на  _______________________ от _______________________

в__________________________________________________________________

Участват _______________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

Очакваме ви!

Най-хубаво е у дома!
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ТРИТЕ ГЪРНЕТА

1. Препишете последователно наименованията 
 на епизодите в приказката. 

Индийска приказка

2. Какво означава според приказката:

 гърнето с пръст _____________________ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ ______________
 гърнето с рог  _____________________ ___  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _______________
 гърнето с въглищен прах  _____________________ ___ ______________

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

3. Как се чувстват синовете:

 когато намират гърнетата                       в края на приказката 
 _________________________ ___                        ____________________________ ___ 
 _________________________ ___                        ____________________________ ___

Думи: радостни,  изненадани, щастливи, разочаровани

БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИ

Извънкласно четене

Съветът на 
мъдреца.

Недоволните 
синове.

Бащата разделя 
богатството си.
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МЕЖДУ НАС ДА СИ ОСТАНЕ
Виктор САМУИЛОВ

3. Кой не е съгласен с отглеждането на коте?

4. Какво искате да правите, но ви е забранено от възрастните?

__________________________________________ _________________________________________

__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________

1. Какво може да прави котето? Допишете.

 да се _____________________  с  парашутче
 от камарата със праза, 
 да се _____________________  по моряшки
 между зелето в качето,
 да _____________________  със опашка
 цяла тухла на парчета.

2. Как разбирате думите „Между нас да си остане“?
А) да не се казва на други
Б) да не се казва на котето
В) да не се казва в училище

РА
ЗСИЧА

ГМУРКА

ХВЪРЛЯ

Играта радост ми дарява!



1. „Змей на вратата“ е:
А) басня
Б) стихотворение
В) народна песен
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ЗМЕЙ НА ВРАТАТА 
Андрей ГЕРМАНОВ

3. Подредете последователно стиховете. 

4. Какво бихте казали на змея?

 щях да бъда друг –    Аз на твое място 

 че ни няма тук!   щях да му отвърна,

__________________________________________ _______________________________
_____________________________________________________ ____________________ 

ДА
 Н

АМИНЕ ПАК.

ДА НИ ИЗЯДЕ.

НЯКАКЪВ СИ З М ЕЙ.

ГРОЗЕН. 

И ДЕЦА КРАДЕ.

Играта радост ми дарява!

2. 

 – Батко, кой ни търси?
  ____________________________  
 – Змей? Какъв е?
  ____________________________  
 – И защо ни търси?
  ____________________________  
 – Ти какво му каза?
  ____________________________  

Какво отговаря на всеки от въпросите  
баткото на по-малкото дете?
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РОЗА И КОПРИВА 

1. Свържете вярно прилагателните имена с рисунките.  

Николай ЗИДАРОВ

4. Попълнете пропуснатите думи в текста.

 По ____________________  човека не ____________________  вие,
 а по ____________________ , що в ____________________  му се крие.

2. Допишете думите на Kопривата.
 
    От мене хората странят.

__________________________________________ _________________________________________ 
__________________________________________ _________________________________________

3. За какво служат бодлите на Розата според текста? Напишете.

__________________________________________ _________________________________________ 
__________________________________________ _________________________________________

Думи за допълване: ценете, сърцето, външността, доброто

бъбрива

парлива

неканена

красива

щастлива

алена

Приятелю, подай ръка!
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3. Какво поискал щъркът за труда си?

А) награда
Б) отплата
В) благодарност

 ВЪЛК И ЩЪРК
ЛАФОНТЕН

1. Свържете думите от двете колони  
 в съответствие с текста на баснята.

сръчно умре
кокала направи
алчно измъкна
беля бръкна
щеше да яде

Думи за попълване: извади, 
въздишаш, смееш, подиграваш, 
срещнем, заминаваш.

4. Случвало ли ви се е да не получите благодарност за доброто, 
 което сте направили? Напишете.

__________________________________________ _______________________________
_____________________________________________________ ____________________ 

2.  Попълнете думите в откъса от баснята.

 Как  ______________________ ? Ти се  ______________________ !
 Защо  ______________________ за награди,
 щом шията си жив  ______________________ ?
 Веднага да си  ______________________ !
 Горко ти,  ______________________ ли се пак!

БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИ

Извънкласно четене
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ОБУЩАРЯТ И ДЖУДЖЕТАТА 

3. Какви подаръци приготвила жената на обущаря?
 

1. Защо обеднял обущарят?

4. Защо обущарят не можел да откъсне поглед  
 от чудните си помощници?

Братя ГРИМ

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

2. Как си представяте джуджетата? Разкажете и нарисувайте.

__________________________________________ _____________________________
__________________________________________ _____________________________

Приятелю, подай ръка!

лон
пал

тен

ри
пан ца

еле та
та

зи

 ки

че
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 КОН И МАГАРЕ 

1. Какво разкрива баснята? Напишете.
 

 ЕЗОП

2. Свържете думите от двете колони според текста на баснята.

Думи за попълване: кожата, нещастника, товара

4. Допълнете пропуснатите думи от текста на баснята.  

окаяна   другарски 
магарешка   глас
живеят                    глава
жален   кожа

3.  От какво паднало магарето?  
 Прочетете внимателно текста на баснята.

А) от тежкия товар
Б) от умора
В) от неразбирането на коня

– Тежкό ми на мен, ______________________ ! Какво ми дойде до  
окаяната глава! Не пожелах да взема малко от ______________________  и 
ето сега нося всичко, дори и ______________________ !

Знанието е светлина!

 __________________________________________ ____________________________________
 _____________________________________________ _________________________________
 __________________________________________ ____________________________________
 _____________________________________________ _________________________________
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ВЪЛКЪТ И ЛИСИЦАТА

1. Подредете думите в изречения и препишете плана с епизодите.

  1. на, Лисана, се, дъното, намерила
  2. думи, на, вълкът, повярвал, лъжливите
  3. от, Лисана, кладенеца, се, измъкнала
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________

2. Свържете вярно думите от двете колонки.

Италианска приказка

3. Напишете по три качества на героите от приказката.

Лисицата е:  _________________  ,  _________________  ,  _________________.
Вълкът е:  ___________________  ,  __________________  ,  _________________.

4. Опитайте се да продължите приказката, като „спасите“ вълка.

5. Нарисувайте другия герой.

кладенци  петровски
агънца  дълбоки
пиленца  крехки

Приятелю, подай ръка!



1. Коя картина отговаря на стихотворението?
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 ХВЪРЧИЛО 
Валери ПЕТРОВ

4. Кога се отбелязва Международният ден на хвърчилото 
 според текста от интернет? Препишете.

2. По какво хвърчилото прилича на човек?

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

нямо
главатасамо

небесата

БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИ

3. Допишете четиристишието от
     стихотворението.  

Аз от час го гледам    ______________________       
с нос, навирен в   __________________________ ,             
то от час ме гледа   _________________________ 
нанадолу със   _____________________________ !

__________________________________________ _______________________________
_____________________________________________________ ____________________ 

А) Б) В) 

Извънкласно четене
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 ЛЕВСКИ 

1. Напишете липсващата дума в изречението 
от разказа „Левски“ – от Ив. Вазов.  

Дякона беше __________________________  , до явно 
рискуване на живота си.

Иван ВАЗОВ

2. Какви са очите на Левски?

А) кафяви, почти черни
Б) зелени, почти пъстри
В) сиви, почти сини

3. Свържете със стрелка думите от двете колони.

мустаци среден
лице  руса
коса околчесто
ръст червеникави

Обичам те, Родино моя!
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МАРТЕНИЧКИ

1. Чии са думите?

4. Напишете поне три неща, по които си приличат 
 трите мартенски стихотворения.

Атанас ДУШКОВ

3. Напишете пожеланията на майката към детето.
 

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

2. Свържете думите от колонките.

Мартеничка чудна
ти носи, момиче,
че да бъдеш будна,
волна като птиче.
_____________________

Лястовичко бърза,
кацвай на земята,
за да ти я вържа
леко на крилцата!
_____________________

мартеничка   бърза
ливада   лекокрила
лястовичка   чудна
птичка   росна

Празник е, празник е днес!
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МАРТЕНСКИ  ПРАТЕНИЦИ

1. Кой е Сечко?
_________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ _________________________________________ 

6. Напишете вярно четиристишието от упр. 5.
_________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ _________________________________________ 
_________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ _________________________________________

2. Обяснете думите:
мразовито – __________________________________________ ____________________________
накитили – __________________________________________ _____________________________ 
пратеници –  __________________________________________ ___________________________ 

Елисавета БАГРЯНА

3. Допълнете вярната дума според текста на стихотворението.

И макар че _________________   прелита 
и е още _________________  ,
_____________________  са вече накачени
мартеничките  _______________________ .

4. На какво приличат мартеничките според стихотворението?
       __________________________________________ _________________________________________ 

5. Номерирайте стиховете в тяхната последователност  
 според текста на стихотворението.

Думи за допълване: 
навред, студено, вред, 
дъжд, сняг, засмени, 
червени, мразовито

 тези малки пратеници,

 сякаш радостно говорят,
 тези пъстри мартеници.

 че ще дойде скоро пролет,

Празник е, празник е днес!
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 НАЙ-ГОЛЯМОТО БОГАТСТВО 

1. Подредете последователно епизодите в приказката. Номерирайте ги.
 Недоволният момък 
 Богатството на младежа
 Предложенията на стария човек 
 Срещата със стареца

4. Кое е най-голямото богатство? Защо?

3. Напишете думите, с които момъкът отговаря на стареца.
– Дай ми уморените си крака и ще ти платя за тях хиляда жълтици.

– Продай ми празните си ръце и аз ще ти платя за тях толкова зла-
то, колкото те тежат.

– Продай ми поне гладните си очи. 

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________

2. От кой епизод е откъсът?
„Ти си млад, як и здрав – от това по-голямо богатство няма на света!“

Най-хубаво е у дома!

Турска народна приказка
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 ТРЕТИ МАРТ 

1. Какъв празник е Трети март?

4. Как отбелязвате Трети март във вашето родно място?

5. Кои са националните символи на България? Напишете.

3. Как се отбелязва Трети март? Допишете изреченията.
Вдига се ________________________________________________ ______________
Поставят се _____________________________________________ ______________

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

2. На кои паметници поставяме цветя 
     на Трети март? Отбележете с √.

Празник е, празник е днес!

_______________________________ _______________________________ _______________________________

Горда Стара планина,
до ней Дунава синей,
слънце Тракия огрява,
над Пирина пламеней.



52

  МИЛА БАБО МАРТО 

5 . Напишете вярно четиристишието от упр. 4.
_________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ _________________________________________ 
_________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ _________________________________________

1. Обяснете думите:
заръча –  __________________________________________ _____________________________
пъстри –  __________________________________________ _____________________________  

Калина МАЛИНА

3. Допълнете пропуснатите думи от стихотворението. 

Мила  _________________   _________________ , тая  _________________  рано 
ти  _____   ни изпрати    _________________   припряно? 

2. Свържете думите от двете колонки.

4. Подредете реда на стиховете според стихотворението.  
     Номерирайте ги.

 Ти ли му заръча цял ден да ни грее?

 Де дървета види, люлки да завърже?

 В люлките си златни да ни залюлее...

 Ти ли му заръча да се стяга бърже?

Думи за попълване: ли, Бабо Марто, заран, слънцето

  Баба Марта   златни
  люлки   пъстри
  слънце   чевръста
  мартенички   припряно

БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
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КИ

Извънкласно четене
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МАМА МИ Я ОПЛЕТЕ

1. Кои са литературните герои в приказката?
_________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ _________________________________________  

3. Кои думи се повтарят в отговора на Златко? Напишете ги.
_________________________________________ __________________________________________ 

4. Каква шапка предлага плетачката?
_________________________________________ __________________________________________ 

Ран БОСИЛЕК

2. Кого среща Златко? Номерирайте последователно.

Най-хубаво е у дома!
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Най-хубаво е у дома!

МАМА

1. Напишете четиристишието така,  
 както е в стихотворението.

3. Свържете със стрелка думите в двете колони  
 според текста на стихотворението.

Калина МАЛИНА

2. Допишете с подходящи глаголи от стихотворението:

любими думички да сричам.
по-сладка думица от мама.
По книжки да чета обичам,
И мисля си, че друга няма

Думи за попълване: най обичам, тичам, все надничам

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

А няма ли я –  ______________________________
И щом я видя –   _________________ , _________________ ,
от всичко мама _____________________________ _________ !  

Ако далеко тя замине, гугукам сладко – гургуличка.
До мама ли съм, като птичка денят за мене е година.

4. Как се чувствате, когато сте с мама?

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________



Най-хубаво е у дома!
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1. „При мама и при татко“ е:
А) приказка
Б) разказ
В) стихотворение

ПРИ МАМА И ПРИ ТАТКО 
Чичо СТОЯН

4. Как се чувства детето при мама и при татко? Оградете.
 
 радостно      спокойно      тъжно       ядосано         щастливо

2. Напишете стиховете, които се повтарят.

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

3. За кого се отнасят думите?

кротка, мила,
със зората подранила        _________________

да отиде да се труди – да печели и набави                      
дрехи и обувки здрави,                _________________
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БАБА 

1. Подредете стиховете в четиристишието. 
 Напишете го вярно.  

Йосиф ПЕТРОВ

4. Как разбирате думите сладък ми е хляба?

2. С кои думи детето изразява обичта към баба си? Оцветете. 

__________________________________________ _________________________________________ 
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________

3. От кои произведения са изреченията?  Свържете.

  Дай да те прегърна 

  Ти си ми за майка,

  и целуна сладко.

  ти си ми за татко.

А) Хлябът е сладък.  
Б) Приятно ми е, спокоен съм.
В) Детето обича да се храни.

Ти си на земята
най-добрата баба!
                                                                       
– Хубава е, леличко, и твоята шапчица, но от 
тази, що нося, по-хубава не зная.

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

„Мама ми я оплете“

„При мама и при татко“

„Баба“

скъпа мила отгледа добричка чудна най-добрата

Най-хубаво е у дома!
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3. Свържете думите от двете колони  
 според текста на стихотворението. 

  БЛАГОДАРЯ ТИ, МАМО 
Асен БОСЕВ

1. Допишете четиристишието от стихотворението.

ясния глас
нежнатa ден
кроткия закрила

4. Подредете думите в изречение, както са в текста.

  майко за всичко мила 
  ти аз благодаря

__________________________________________ _______________________________
_____________________________________________________ ____________________ 

2. Напишете за какво благодари детето.

 

Благодаря ти,   ___________
за  ________________________ 
за _________________________ 
за  ________________________  

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

БА
СН
И

СТ
ИХ
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Извънкласно четене

Думи за попълване:  
твоя топъл скут,  мамо, за майчиния 
труд, за майчиното рамо

А вие за какво бихте благодарили на мама?
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
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 МОЯТ ТАТКО 

1. Допишете думите, както са в текста, за да откриете  
 какви са детето и татко му. 

прия _________________, откри _________________, изоб _________________, 
супер _________________, вело _________________, фут _________________

Мария ХРИСТОВА

2.  Кое е вярно според текста?

А) Но за важните неща
 той е много мил баща.
Б) Щом от работа се връща,
 в мой учител се превръща.
В) Татко мигом я решава
 и подробно обяснява.

3. Какъв е таткото за детето си?

4. Напишете стиховете, които се отнасят до картината.
_________________________________________ __________________________________________
_________________________________________ __________________________________________
_________________________________________ __________________________________________ 
_________________________________________ __________________________________________

Най-хубаво е у дома!

_________________________________________ ________
_________________________________________________
_________________________________________ ________
_________________________________________________ 
_________________________________________ ________
_________________________________________________ 
_________________________________________ ________
_________________________________________________
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1. Какво видели децата?
А) кокиче  
Б) минзухар  
В) пътечка

БРАТЧЕ И СЕСТРИЧЕ 
Йордан СТУБЕЛ

4. Подредете стиховете, както са в стихотворението.

2. На кого са думите?
     Свържете.

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

3. Задайте въпрос към стихотворението, така че отговорът да е: 

Китка да увием,
че е първо цвете
и го няма лете. 

 
  с обич най-голяма 

  ще закичим мама!

  Върнем ли се вкъщи,

Най-хубаво е у дома!

– Търсим си кокиче.

– Дэе така, 
дечица?
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ПРОЛЕТ

1 Свържете със стрелка думите в двете колони 
 според текста на стихотворението.

Асен РАЗЦВЕТНИКОВ

Пеят свежият листак
тръпне от синя свила
със чадър шета пак
руса пролет птички пъстрокрили

2. Как се чувства всеки цвят според третото четиристишие?
_________________________________________ __________________________________________
_________________________________________ __________________________________________ 

3. Къде спира пролетта? Защо?
_________________________________________ __________________________________________
_________________________________________ __________________________________________ 
_________________________________________ __________________________________________

4. Как изглеждат цветята, докоснати от пролетта?
_________________________________________ __________________________________________
_________________________________________ __________________________________________  

5. Нарисувайте пролетна картина.

Природата е пълна с красота



1. Кой очаква с нетърпение щъркелите?  
 Решете кръстословицата и ще получите името. 
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ВЕСЕЛИ ЯТА 
Емил КОРАЛОВ

4. Напишете заглавието на приказка, 
 в която се разказва за щъркели. 

2. Кое изречение е от разказа „Весели ята“?

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 

3. Кои  изречения изразяват радостта на детето?  

1. Първото име на автора на стихотворението „Пролет“.
2. Авторът на баснята „Гълъбица и мравка“.
3. Гостите от „Весели ята“.
4. Заглавие на стихотворение от Калина Малина.

1.

 

3.  

4.  

  Анка имаше бели панделки.

  Кацнаха върху покривите на близките къщи.

  В синьото небе увисна сребърен гердан.

2.

Природата е пълна с красота
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ЛАЛЕНЦЕ СЕ ЛЮЛЕЕ
Народна песен

1. С кой празник е свързана песента?

_________________________________________ __________________________________________

2. Напишете стиховете от песента,  
 които подсказват кой е празникът.

_________________________________________ __________________________________________
_________________________________________ __________________________________________ 
_________________________________________ __________________________________________

4. Напишете умалителните съществителни имена от народната песен.

_________________________________________ __________________________________________ 

5. Коя дума е скрита в лалетата?

_________________________________________ __________________________________________ 
_________________________________________ __________________________________________

3. Свържете думите от двете колонки: 

играло   лаленце
заспало   кротко
будеше    сладко
люлее   майка

З
А К

И
Л А Р

Празник е, празник е днес!
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  ЗАГОВЕЗНИ

1. Прочетете двата текста. Кой от тях се отнася за Заговезни?

Дора ГАБЕ

Цялото семейство се събира около наредената маса. Поднасят 
се само постни ястия. Най-възрастният в семейството разчупва 
питката с късмети и раздава на всеки. Тази вечер трапезата не се 
вдига.

Цялото семейство се събира около празничната маса. Искат 
прошка един на друг за грешките или обидите през годината. За-
дължително на трапезата трябва да има сварени яйца и бяла хал-
ва. Те се завързват със здрав конец и един от възрастните люлее 
яйцето, а после и халвата. Децата се опитват да си отхапят, без да 
си помагат с ръце.
От другия ден започват дългите Великденски пости.

2. Допълнете подходящите думи в текста.

3. Напишете какви ястия има на масата.
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________

Думи за попълване:
софрата, мама, 
татко, хапнат, 
децата

Седнаха  ______________  
всички на  ______________  ,
до ______________ ,  до   ______________
да си  ______________  сладко.

4. Номерирайте стиховете в тяхната последователност 
 според стихотворението.

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
_________________________________________ __________________________________________ 

 
  да са леки пости.    ще начупи хляба,   големи, мънички,

  на свои, на гости –   Със молитва баба   ще прости на всички,

БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИ

Извънкласно четене
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ШАПКА И ЧАША
Георги ГОСПОДИНОВ

1. Напишете първите думи от спора на зимната 
     шапка и чашата за чай.
_

2. Кое е общото между шапката и чашата според текста?
______________________________________ _______________________________
___________________________________________________________________

4. Необходими ли са ви през зимата шапка за глава и чаша за чай?  
     А през лятото? Защо?

__________________________________________ _________________________________________

__________________________________________ _________________________________________

__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________

3. Допишете изречението.

Едно дете си сипало чай от лайка в
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________

Играта радост ми дарява!
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ЦВЕТНИЦА

1. Номерирайте стиховете. 

Ангелина  ЖЕКОВА

3. Допълнете пропуснатите думи  според стихотворението.

___________________  пристига
с китка на ___________________  ,
___________________  ни вдига  
чак до ___________________    .

4. Кой празник очакват децата след Цветница?

__________________________________________ _________________________________________

 млада пролет шета

 звъннаха лалета.

 По поля, горички

 Блеснаха върбички

2. Препишете вярно номерираните стихове. 
_________________________________________ _________________________________________
_________________________________________ _________________________________________
_________________________________________ _________________________________________
_________________________________________ _________________________________________

Думи за попълване:
косата, главата, люлките 
Цветница, планината, 
небесата

Празник е, празник е днес!
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СЛИВИ ЗА СМЕТ 

3. Напишете названията на епизодите, като си помагате с илюстрациите.

1. Кои са героите в приказката?

4. Препишете думите на сливаря, които показват радостта му.

Българска народна приказка

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

2. Какъв е сливарят?  
     Оградете.

__________________________________________ _____________________________
__________________________________________ _____________________________
__________________________________________ _____________________________

мъдър умен глупав

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Най-хубаво е у дома!
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ВЕЛИКДЕНСКА СВЕЩИЦА
Ран БОСИЛЕК

1. Към кого се обръща детето? Отбележете.

  към вятъра    към ръчичката    към дъжда    към свещичката

4. Напишете думите на детето към баба му. 
 ___________________________________________________________________________________

__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________

__________________________________________ _________________________________________

__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________

3. В кое друго четиристишие има повторение?

Напиши молбата на детето към вятъра и дъжда.
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________
__________________________________________ _________________________________________

2. Открийте повторението в първото четиристишие 
     на стихотворението и го препишете.

Празник е, празник е днес!
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 ВЕЛИКДЕН

1. Допълнете подходящите думи в текста на стихотворението.

Александър БОЖИНОВ

3. Напишете как се подготвяте за Великден.
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 

2. Свържете думите от двете колони  
      според текста на стихотворението.

Думи за попълване: превари, 
дечица, вземе, яйце

Сбирайте се,  ___________________, 
да ви даря по ___________________ ,
който от вас ____________________ ,
най-пъстрото ще _______________ .

4. Нарисувайте кошницата с пъстрите великденски яйца.  
 Под рисунката напишете първите два стиха от стихотворението.

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИ

Извънкласно четене

червен яйца
пъстри дечица
даря Великден
сбирайте се яйце
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КАК ЯЙЦАТА ПОВЯРВАХА В ЧУДЕСАТА

3. Напишете заглавията на епизодите в последователността им
  според приказката.

1. Отговорете на въпросите.
 
 Къде стояли яйцата?

 Как се забавлявали?

 За какво мечтаели белите яйчица?

4. Напишете какви искали да станат яйчицата. Помогнете си с текста 
 на произведението в читанката.

5.  Свържете думите от двете колонки.

Мая ДЪЛГЪЧЕВА

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

2 Номерирайте заглавията на епизодите.

  Приказката от екрана 

  Чудната промяна
  Скучаещите яйчица

  Мечтите на белите яйчица

 червено като ___________________  
 синьо като ___________________  
 ___________________   като скакалеца
 златно като ___________________   

мехурчета       страхливи

тайни       сияйни

панички       прозрачни

мишки      разноцветни

Празник е, празник е днес!
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ДА ИЗМИСЛЯМЕ ЧИСЛА 

1. Кое е вярно според текста?

2. Колко струва една пица?

Джани РОДАРИ

4. Препишете три числа, както ги казват в: 

Модена  ___________________________________ ______________________________________
Рим  ___________________________________ ___________________________________________

3. Колко тежи сълзата на гладното дете?
__________________________________________ _________________________________________ 

А) три по три шоколадови еклера
Б) три по шест приятна вест
В) три по седем пате и лебед

А) седем шоколадчета
Б) три по десетица
В) две тегления на уши

3 х 2 =

3 х 4 =
3 х 8 =

3 х 9 =

3 х 10 =

Играта радост ми дарява!



71

ИМЕТО НА МАЙ 

3. Защо месеците трябва да имат имена?

1. Кои са зимните месеци? А летните?

2.  Кой е петият месец?

4. Допълнете откъде идва името на петия месец? 

Чичо СТОЯН

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________ 

 – Хубавец е! –      ___________________  
 Миризмата му:  ___________________   

Природата е пълна с красота



 ГЕРГЬОВДЕН

2. Допълнете стиховете с думи от произведението.

Александър БОЖИНОВ

3. Защо децата вият венци?
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________  

4. Напишете тези стихове, които разкриват обичая.
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________  

Думи за попълване:  
Пенка и Раде, блее, 
росно, извиват

Агънце    _____________________   
в    ___________________  ливаде,    
венци  _______________________
____________  и   ______________ .

5. Как е наречен празникът Гергьовден?
__________________________________________ __________________________________________ 

1. Какъв празник е Гергьовден?

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
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Празник е, празник е днес!
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2. Отбележете вярното твърдение.

ГЕРГЬОВДЕН 

1. С името на кого се свързва празникът Гергьовден?

__________________________________________ __________________________________________ 

3. За кой празник се отнася написаното? Свържете. 

боядисват се яйца

пекат се козунаци                                               Великден

пече се агне

връзват се люлки                                                Гергьовден

децата се люлеят за здраве

Празник е, празник е днес!

6 май е християнски празник. ДА НЕ
Децата се люлеят за здраве. ДА НЕ
По традиция се приготвят яйца. ДА НЕ
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НА ГЕРГЬОВДЕН 
Ран БОСИЛЕК

  Люшкай, люшкай! Аз летя

  нещо вятърко говори.

  Дървесата се въртят

  ту надолу, ту нагоре.

2. Номерирайте стиховете.

3. Напишете подреденото четиристишие.
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________  

4. Допълнете пропуснатите думи в четиристишието. 

1. Свържете думите в колонките според текста.

двори златни

слънчица ведри

деца слънчови

небеса палави

Думи за попълване: 
деца, мед, ябълки, 
масло, слънчовите, 
люшкай, златни, 
срещат

Люшкай, _________________! По-нагоре    
чак до ________________________  двори!     
Че там ____________________  слънчица    
_______________  палави _______________,    
златни _____________________  им дават
с   _________    и   _____________   ги гощават.

Празник е, празник е днес!
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КНИЖКА-ПЪСТРУШКА

1. Коя дума се повтаря в първото четиристишие на стихотворението?  
 Напишете.

2. Препишете четиристишието, в което тази дума  
     се повтаря още веднъж.

4. Как заговаря книжката на детето?

5. Как се нижат буквите в книжката? Напишете.
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________

Калина МАЛИНА

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________

А) простичко и ясно
Б) интересно и увлекателно
В) весело и приятно

книжка рисунки
крила мъниста
весели на птица
букви маймунки
скачат бърборичка
мила прекрасна
шир играят
зайчета пъструшка

3. Свържете думите от двете колони 
 според текста на стихотворението.

Знанието е светлина!



че със обич   _________________
ти ме _________________________
на речта ни всяка ___________ 
ти пред мен _________________ !
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БЛАГОДАРЯ

3. Допълнете липсващите думи в последното  четиристишие 
 на стихотворението.

1. С какво българската реч озарява бъдните ни дни?
__________________________________________ __________________________________________  

Михаил ЛЪКАТНИК

4. Номерирайте стиховете, като ги подредите 
 в тяхната последователност според текста на стихотворението.

 и целувам ти ръцете,

 Аз, учителко, със цвете

 и благодаря,

 днес ще те даря

българска всеотдайна
бъдни звъни
минала тайна
обич дни
песенно слава
всяка реч

2. Свържете със стрелка думите от двете колони според текста  
     на стихотворението.

Думи за попълване: 
откри, озари, 
всеотдайна, тайна 

Обичам те, Родино моя!
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На _________________________________  народи 
в стари, ___________________________  времена
дали _________________  и  ___________________
 __________________ букви –  _________________ .

ЗЛАТНИ БУКВИ

1. Кога празнуваме Деня на славянската писменост?

5.  Намерете в буквословицата думи от стихотворението. Оцветете ги.

2. Допълнете пропуснатите думи.

Ангелина  ЖЕКОВА

__________________________________________ __________________________________________

3. Защо буквите са толкова важни за нас?
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________

А З Ъ Б У К В И З

М Е Т О Д И Й О Л

Б Ъ Л Г А Р И Н А

С В Е Т Л И Н А Т 

У Ч И Т Е Л И С Н

М С В О Б О Д А И

Думи за попълване: 
Кирил, Методий, 
писмена, славянските, 
стари, златни

4. Препишете красиво второто четиристишие.

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________

Думи от стихотворението
___________________________
___________________________
___________________________

Други думи
___________________________
___________________________

Празник е, празник е днес!



Бриф, браф!      Утре ще бъде по-хубав! 
Браф, броф!     Какъв хубав ден!
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БРИФ, БРУФ, БРАФ! 

3.  Как старецът превежда думите на децата? Свържете.

Джани РОДАРИ

4. На кого принадлежат думите :

– Ама дали пък наистина е чак прекрасен?  – ____________________________
– Бриф, бруф, браф! – ____________________________

2. Какво мисли старата госпожа за децата?

А) че са умни 
Б) че са глупави 
В) че са приказливи

БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИ

Извънкласно четене

1. Кои са героите в приказката?
__________________________________________ _____________________________
__________________________________________ _____________________________
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ЛЕТНИ ПЪТЕЧКИ 

1. Докъде  водят пътечките?  
     Оцветете.

Димитър СТЕФАНОВ

2. Коя пътечка ще изберете вие? Защо?
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________

4. Коя книжка първо ще прочетете през лятото? 
 Напишете заглавието ѝ.

__________________________________________ __________________________________________ 

Природата е пълна с красота

А една ______________  , 
дето и да ___________________ ,   
все до ___________       ___________                               
________________   ще те води.

3. Допълнете стиховете.
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 ХОБИ

1. Какво хоби имат героите от стихотворението?               

Георги КОНСТАНТИНОВ

4. Как разбирате изречението: Събирам върхове!

__________________________________________ ______________________________________
__________________________________________ ______________________________________
__________________________________________ ______________________________________  

3. Как отговаря детето на въпроса: Имаш ли хоби, момче?
__________________________________________ ______________________________________  
__________________________________________ ______________________________________  

2. Допълнете пропуснатите думи  в изречението.

     Гледки от _________________________________________________ ___________________
 __________________________________________________ ______________________________

Събират

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

Природата е пълна с красота
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  ЦВЕТА БИЛКИ БЕРЕ 

1. Номерирайте изреченията, за да получите текст.

Народна песен

  Момите правели от тях венец и минавали под него за здраве.    Той се 
празнува на 24 юни.  Вечерта обикаляли нивите, за да има по-голяма  
реколта.    Вярва се, че на този ден билките са най-лековити.    Еньовден 
е летен празник.

2. Напишете първите три изречения от текста.

3. По какво текстът и народната песен си приличат?

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________  

4. Допълнете пропуснатите думи от народната песен.

Думи за попълване:
замръкнала, Еньовден, 
нивата, дъще

Цвето,  ______________  Цвето,
що си ______________  на ден, на ______________  , 
 ______________  , в ливадата?

5. Разгледайте снимките. Свържете наименованието 
 на всяка билка с изображението ѝ.

БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИ

ЛАЙКАБОСИЛЕК МАТОЧИНА

Извънкласно четене



Над далечната  _____________________
рано слънцето _____________________   –
житни ниви ________________________
трябва да направи _________________ .
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ЛЯТО Е

1. Допишете стиховете.

Надя КЕХЛИБАРЕВА

2. Какво ще огрее слънцето? Номерирайте последователно.

Думи за попълване: необятни, златни, изгрява, дъбрава

4. Харесвате ли лятото? Защо?

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________

  житни ниви необятни    реката

  нашите градини    всеки плод върху клонака

Над далечната дъбрава
 късно слънцето изгрява.

Че във всеки плод по ред
слънцето ще капне мед.

Ще затопли и реката
да се къпят пак децата.

ДА            НЕ

ДА            НЕ

ДА            НЕ

3. Кои стихове са от стихотворението?
 Посочете вярното твърдение.

Природата е пълна с красота



Над далечната  _____________________
рано слънцето _____________________   –
житни ниви ________________________
трябва да направи _________________ .
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ВЪЛШЕБНОТО МОЛИВЧЕ 

3. Свържете думите от двете колони.

1. Поставете съществителните на подходящите места 
 в откъса от стихотворението.

Райна ПЕНЕВА

4. Какво обичате да рисувате с моливи? Напишете. 

__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  

2. Какво прави моливчето, щом докосва блокчето?

Думи за попълване: 
котка, моторетка, 
кецове, крила, ела, 
слонче, баретка

А) забърза, затича се 
Б) заговори, залудува 
В) заподскача, затанцува

дядовото глава
моливче акробат
изполющена свят
цирков джудже
вълшебен чекмедже

БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИИзвънкласно четене

Ето:  ________________ с  ______________
 се катери по  _______________________ 
 _______________ с _______________, с ______________ 
пърха с патешки  _____________________ 
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  БЪЛГАРИЯ
Христо ЧЕРНЯЕВ

1. Свържете думите от двете колони, за да получите словосъчетания, 
     според текста на стихотворението.

името ти татко
колко си мама
прегръдката на голяма
усмивката на кратко

4. Какво е за вас България? Напишете.

 __________________________________________ __________________________________________ 
 __________________________________________ __________________________________________ 
 __________________________________________ __________________________________________ 
 __________________________________________ __________________________________________ 

2. Коя дума се повтаря в стихотворението? Напишете я.
 __________________________________________ __________________________________________ 

3. Допълнете пропуснатите думи в първите два стиха на стихотворението.

Думи за попълване: кратко, голяма

Аз казвам името ти  _____________________
и зная колко си  __________________________

Обичам те, Родино моя!
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