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Дора ГАБЕ 

ОБИЧ

1. Попълнете пропуснатите думи в текста на четиристишието 
 от стихотворението „Обич“ на Дора Габе.
 
 Нашето ___________________ е тъй дълбоко, 
 нашите ___________________ са тъй големи 
 и ______________________ наша е безкрайна, 
 а се сбира цялата в __________________ ми!

2. Към кого се обръща поетесата?
А) към родината      
Б) към майката   
В) към земята

4. Какво чувства поетесата към родната земя? Оградете. 
 Може да оградите повече от един отговор.

 обич         тъга         възхищение         гордост         вълнение         болка

Обичам те, родино моя!

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

Думи за допълване: небе, звезди, земята, сърце

сърп позлатени
слънце големи
небе сребърна
звезди безкрайна
земя златен
зорница дълбоко
ниви златно



4. Как изглежда родината през зимата? А през пролетта? Напишете.
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РОДИНА 

3. Попълнете липсващата дума в текста на стихотворението.
Аз знам страна, накичена
със рози и цветя.
За мене ___________________,
най-хубава е тя.

2. През кои годишни времена е описана родината? Напишете.

Радой КИРОВ

Обичам те, родино моя!

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

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

едър зими
бял плод
дъбови народ
хубава сняг
работен страна
хубави гори
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АХ, КОЛКО Е ХУБАВО!

1. Кой стих е скрит в есенните листа? Напишете го. 

Валери ПЕТРОВ

и

сашарени

пъстри

всички

толкоз

2. Какви цветове искат дърветата? Отговорете с изречения от текста.
            ясен –  _________________________________ __________________________________________ 

           бук –  _________________________________ ____________________________________________   

3. Как разбирате следните думи? ... езикът ни даже
                                          не може със думи докрай да изкаже 
                                          колко е хубаво…
 

4. Какво настроение създава стихотворението? 

Природата е пълна с красота!

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ _______ 



4. Напишете кратък текст със заглавие Моят любим сезон.

6

ОБИЧАМ ЕСЕНТА

1. Напишете думите, които се повтарят, според текста на стихотворението.      
    ______________________________________________________________  най обичам есента.
    Чак до дните ѝ последни_________________________________________  круши медни.
    ________________________ __________________________________________  хубавее есента.
    Сочни плодове ядем  ___________________________________ ________________________ . 

Асен БОСЕВ  

3. От кои думи разбирате, че освен богата есента и хубава?

Природата е пълна с красота!

2. Подредете последователно стиховете.

 есента е майка щедра.

 Да не е пък много ведра! 

 – Есента ли?

 – Ясно е защо – че то

 Че защо?

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
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МАЙЧИНА СЪЛЗА

1. За кого се отнасят думите? Свържете.

Ангел КАРАЛИЙЧЕВ    

Най-хубаво е у дома!

4. Подредете изреченията от историята на сълзата. Номерирайте.

 Преди девет дена уморена и насълзена лястовичка кацна  

 върху мачтата на един голям океански параход. 

 Историята на моя живот е къса. 

 Океанът ревеше.   

 С немощен глас продума лястовичката на вятъра:

 Духаше силен вятър.   

 – Братко ветре, когато ходиш над света, ако минеш през България, 
 отбий се при моето сиротно пиле и му кажи да се пази от черния 
 котак, който се върти в градината.

 Аз стоях в дясното око на кахърната птичка. 

3. Какво стопля самотното лястовиче?
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

2. Препишете изреченията, които показват мъката на:

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

лястовичето

майката

сакато 

загрижена                                             

сиротно                                

тъжна 

уплашено 

кахърна
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КАРНАВАЛ В ГОРАТА
Леда МИЛЕВА

Природата е пълна с красота!

1. Как започва всичко?
А) Листата се отрониха и политнаха.
Б) Есента боядиса листата на брезата.
В) Младият бук облече червен ямурлук.

4. Напишете текст със заглавие Златна есен.
 

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

3. Напишете как се подготвят за карнавала:

върбите – ________________________________ __________________________________________
младият бук – ________________________________ _____________________________________
шипката – __________________________________________ _______________________________

2. Какво правят листата? Номерирайте.

 се отрониха и политнаха с ветровете 

 се въртяха, танцуваха, летяха  

 се засмяха и заиграха 
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ДВЕ КАТЕРИЧКИ

1. За коя катеричка се отнасят изреченията? Свържете.

 Елин ПЕЛИН 

Най-хубаво е у дома!

Сърцето ѝ весело, коремчето ѝ сито. 
Мокра, гладна, треперела катеричката.                                 
Имала весело и безгрижно сърце.                                           
Все е носела, все трупала.

3. Напишете как изглежда зимата за:

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 

веселата катеричка

работливата катеричка

2. Открийте в текста доказателства, че:

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

едната катеричка е работлива 

другата катеричка е безгрижна

4. Опишете хралупата на трудолюбивата катеричка.
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ЗА ДА ИМАШ ПРИЯТЕЛИ

4. Прочетете отговорите на Антон и Габи.  
    Напишете въпросите, които са зададени.

 Йордан РАДИЧКОВ

3. Попълнете липсващите думи в откъса от текста на разказа.

Оттогава, който минеше по  _________________  , все спираше 
под хубавата  _________________  да си почине. Вярно е, че
дървото не можеше да  _________________  с хората по пътя, но 
нали из пътя им  _________________  със сянката си!

Думи за попълване: пътя, сянка, върви, услужваше

Приятелю, подай ръка!

1. Свържете думите от двете колони според описанието 
 на картината в текста на разказа.

скитаха тъгуваше
минаваше самотно
прелитаха река
много ветрове
стоеше птици

__________________________________________ _
__________________________________________ _
__________________________________________ _ 

__________________________________________ _
__________________________________________ _
__________________________________________ _ 

Дърв ото е тъжно, 
защото няма 
приятели.

Дърв ото помага на 
врабчето да се скрие 
от ястреб а.

2. Дървото си спечелило приятели, защото: 
А) давало сянка на хората  
Б) мислело да тръгне нанякъде  
В) било тъжно и самотно



2. Какъв е външният вид на таралежа 
    според стихотворението?

А) нежен  
Б) натаралежен  
В) привлекателен 

3. Защо таралежът е сам? Напишете.

4. Отгатнете гатанката. 
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НЕУДОБНИЯТ
 Иван ЦАНЕВ 

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

натаралежен лица
буди елече
намръщени бягат
бодливо вид
всички страх

Приятелю, подай ръка!

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
 

__________________________________________ __________________________________________ 

Крачи в слънце, дъжд, мъгли
на гърба с безброй игли,
ала ни една от тях
той не губи в кал, във прах,
че при среща нежелана
те му служат за отбрана.

Що е то?
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БЯЛОТО ГЪЛЪБЧЕ

3. Защо според сивите гълъби бялото 
    гълъбче е станало красиво?

Марко ГАНЧЕВ  

А) защото е бяло като сняг
Б) защото е станало сиво
В) защото се крие от тях

Приятелю, подай ръка!

1. Открийте сравнението в стихотворението. Напишете го.
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 

2. Попълнете пропуснатите думи в откъса от текста на стихотворението. 

Всяко гълъбче е   _________________  
и затуй   __________________  
Чок-чок:
ей че бял   _________________  !
Клъв-клъв:
ей, _________________ такъв!
Накълваха го до _________________  .

Думи за попълване: сиво, красиво, паток, юрдек, кръв

4. Какво изпитва гълъбчето, когато сивите гълъби го кълват и гонят? 
    Оградете. Може да има повече от един верен отговор.

страх      безпокойство      сигурност      увереност      тъга      болка      радост
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ДА СЕ РАДВАМ ЛИ

4. Оградете вярното твърдение. 

3. През прозореца влита:

Петя КОКУДЕВА  

А) Детето се радва, че врабчето е оздравяло и отлетяло.
Б) Детето страда, че врабчето го е изоставило.
В) Детето не разбира защо врабчето е отлетяло.

А) малка топчица от пух
Б) врабче
В) гълъбче

Приятелю, подай ръка!

1. Попълнете пропуснатите думи в откъса от текста на стихотворението. 

 Ден след ден с ________________  го хранех,
________________  го дори насън.
Ала тази сутрин ________________ 
Врабчо отлетя ________________ !

Думи за попълване: трохи, милвах, рано, навън

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

кратко го
малка крило
отлетя го
зърнах навън
счупило топчица
хранех изписука
болно краче



14

ДРУГАРИ
 Леда МИЛЕВА  

Знанието е светлина!

1. Какво са книгите за хората 
    според стихотворението?

А) добри приятели
Б) добри другари
В) добри познати 

2. Открийте коя дума се повтаря многократно в стихотворението.  
    Напишете я.

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

4. Напишете кратък текст със заглавие Моята мечта.

3. Подредете думите според последователността им в стихотворението. 
Номерирайте.

   песните            птиците              пролетта
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ПРИЯТЕЛСТВО

1. На кого от героите в приказката принадлежат думите?  
    Свържете със стрелка.

3. Намерете доказателства в текста, че гълъбът и гълъбицата ценят 
 най-много приятелството. Напишете. 

Индийска приказка

2. Какво трябва да има според гълъбицата,    
    за да свият с гълъба гнездо на ново място?

А) дъжд от злато и сребро
Б) добри приятели
В) храна и вода 

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

4. Вие имате ли добри приятели там, където живеете? Разкажете.

Приятелю, подай ръка!

– Сега къде ще си направим 
гнездо?

– Нашето ново гнездо ще 
направим тук, защото има 
много храна и вода.

– Ако някога имаш нужда от помощ, 
веднага ни повикай!
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ЧУДНАТА ВРАТА
Ангелина ЖЕКОВА

4. Кой ви препоръчва книги за четене? Какви книги обичате да четете? 
    Коя е любимата ви книга?

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

Знанието е светлина!

1. Попълнете пропуснатите думи в откъса от текста на стихотворението. 

Най-далечните  _________________ 
мога в  _________________  да стигам,
щом си имам към  _________________ 
тази шарена  _________________ ,
тази чудна  _________________ !

Думи за попълване: места, миг, света, врата, книга

3. Детето пътешества с помощта на
А) шейна
Б) ракета
В) книгата

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

Африка слон
опасни мустанг
зърнах джунгли
жив гореща
студени места
далечни врата
шарена Алпи

Riva-New
Highlight

Riva-New
Sticky Note
Веселин Ханчев
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ТРИ УМНИ ГЛАВИ
Елин ПЕЛИН

Играта радост ми дарява!

1. Кои са героите на приказката?

2. Напишете предложението на най-умния от мъжете.

3. Отбележете вярното продължение на изречението. 
    Тримата мъже решили да напоят върбата, защото:

4. Подредете и напишете плана на приказката.

5. Коя пословица е най-подходяща за приказката? Отбележете с √.

__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

 имали добри сърца 

 били много глупави  

 времето било горещо 

 Неочаквана опасност 

 Размислите на тримата мъже  

 Старата върба 
 Мъдрото предложение  

 Умниците в реката 

 Глупавата глава на краката мира не дава. 

 Ум царува, ум робува, ум патки пасе.
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ПРИКАЗКА ЗА ГВОЗДЕИТЕ

1. Кои са епизодите в приказката? Озаглавете ги.

2. Напишете какъв е момъкът:

 Георги КОНСТАНТИНОВ

Най-хубаво е у дома!

________________________________
________________________________

__________________
__________________

__________________
__________________

__________________
__________________

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

в началото на приказката – ______________________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 

в края на приказката – ___________________________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 

3. Защо бащата забивал гвоздеи, а синът ги вадел?

4. Как разбирате следните думи: 
Гвоздеите ги няма, синко, но дупките са останали!
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МЪДРОСТТА НА СТАРЦИТЕ
Българска народна приказка

4. Коя пословица е най-подходяща за приказката?
А) Ум с пари не се купува, а най-много пари струва.
Б) Работата краси човека, мързелът го грози.
В) Трепери му сърцето като на пиле перцето.

3. Защо боляринът скрил баща си?
А) защото му дожаляло за него
Б) защото му трябвал за съвети
В) защото не искал да се подчини на заповедта на царя

Знанието е светлина!

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

жесток палачи
стари цар
царски кон
тайно хора
черен място
лукава глави
умен суша
наведени знахарка
голяма отговор

1. От коя приказка е откъсът? Напишете.

Имало едно време един белобрад старец. Той живеел  
сам-самичък в къщата си, защото нямал нито жена, нито деца. 
Въпреки преклонната си възраст продължавал да се труди. Сеел 
жито, копаел царевица, засаждал дръвчета и така прекарвал дните си.

__________________________________________ __________________________________________
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ДОБРИТЕ СТОПАНИ
Асен РАЗЦВЕТНИКОВ  

Знанието е светлина!

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

ален рогчета
криви огън
вехт пущинак
чужда ленивци
далечен юрган
съдрана прежда
гладни шапка

1. Подредете епизодите според тяхната последователност в приказката.

 Изгубването на козичката 

 Честитият живот на добрите стопани  

 Срутването на къщичката 
 Счупването на керемида на покрива на къщичката  

 Бездомните стопани 

3. Защо се срутила къщичката на стопаните?
А) защото се счупила керемида на покрива
Б) защото завалели едър дъжд и град
В) защото стопанинът не поправил покрива

5. Какъв съвет бихте дали на стопаните? 
Напишете.

4. Какви са стопаните? Оградете верния 
отговор. Може да има повече от един верен 
отговор.

нехайни  мързеливи        
грижовни  работливи    
отговорни 

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
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ПАУН И ЖЕРАВ
ЕЗОП

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

сини облечен
скромно безславно
живее висини
моите по земята
шляпаш блестят

Знанието е светлина!

2. Паунът:
А) е с крила, блестящи в злато и пурпур
Б) пее на звездите
В) издига се във висините

1. Попълнете пропуснатите думи в откъса от текста на баснята.

Макар и ________________ облечен, човек може да бъде  ________________ , 
а богатият и ________________ – да живее  ________________ .   

Думи за попълване: скромно, известен, надменният, безславно

4. Преразкажете баснята.
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________  
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МАГАРЕ И КАМИЛА
Стоян МИХАЙЛОВСКИ

Знанието е светлина!

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

дружке магарето
груба планина
запитало мила
тази гърба
върху порода

4. Коя от посочените пословици може да се отнесе към текста на баснята? 
    Отбележете с √.

 Каквото повикало, такова се обадило. 

 Без наука няма сполука.  

 Който зло мисли, зло намира.  

3. Как камилата нарича магарето?
А) плашило
Б) страшило
В) грозно животно

1. Попълнете пропуснатите думи според текста на баснята.

Иди да се огледаш, виж си хубаво ________________   
и разбери таз истина: „________________   
не трябва никога да се присмива на ________________ !“.

Думи за попълване: ушите, плашило, страшило

5. Препишете поуката от баснята. 

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
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ЧАПЛАТА
ЛАФОНТЕН

Знанието е светлина!

4. Коя от посочените пословици може да се отнесе към 
текста на баснята? Отбележете с √.

 Който иска много, губи и малкото, което има. 

 Който пее, зло не мисли. 

3. За какво си отваря клюна чаплата?
А) за палавата мрянка
Б) за младото кленче
В) за стария плужек

1. От кои произведения са откъсите? Напишете.
– Да, знам. Ще отмъстя! – тъй рече
Вълкът. Далеч от всеки път 
горкото агънце завлече
и го разкъса там без съд.

2. Кои други басни на Лафонтен сте прочели? Напишете. 

5. Препишете поуката от баснята. 

– Вярно е, но аз се издигам до самите звезди и 
им пея, рея се свободно в сините висини, а ти 
шляпаш по земята редом с патици и кокошки.

__________________________________________ ________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________ ________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
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ПРИКАЗКА ЗА ЗАВИСТТА
Светослав МИНКОВ

Знанието е светлина!

2. Защо Иван поискал от Съдбата да съживи 
    магарето на Стоян?

А) защото разбрал грешката си
Б) защото много искал и той да има магаре
В) защото нямал свое магаре

1. Попълнете пропуснатите думи в текста на приказката.

– Сбърках! – рече Иван. – Моля ти се, съживи ________________  на Стоян, пък 
и на мене дай едно като  ________________ .

Но в  ________________ нямаше вече никой. Чудната   ________________ беше 
потънала сякаш вдън  ________________  .

Думи за попълване: магарето, неговото, дюкяна, жена, земя

3. Оградете верния отговор.   
    Може и повече от един. 
    Иван е: 
    завистлив              мързелив              егоист              недосетлив

4. За какво се отнасят пословиците? Свържете. 

Добрият човек лошо не търпи.                                                  
Който завижда, не вижда.                                                           
Безделието е майка на всички злини.                                       
Който е завистлив, светът му е крив.                                       
Който овчар спи, без агнета остава.
Познава се по лицето, че му е топло сърцето.

мързел
завист

доброта

5. Препишете думите на Иван, които показват, че е осъзнал грешката си.
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________



25

СПЯЩАТА ХУБАВИЦА
Братя ГРИМ  

Най-хубаво е у дома!

4. Кое е вярно според текста? 
Няма да мине година и желанието ти ще се сбъдне; ще 
родиш дъщеря.
На гощавката поканили само орисници, за да бъдат 
благосклонни и добри към детето.  
Тринайсет орисници имало в царството му, а златните 
блюда, от които щели да ядат, били само дванайсет.
След като дванайсетте орисници изрекли пожеланията си, 
неочаквано влязла тринайсетата.
Царският син и принцесата живели щастливо чак до 
смъртта си.

ДА      НЕ

ДА      НЕ

ДА      НЕ

ДА      НЕ

ДА      НЕ

3. Напишете думите, които показват, че царският син е смел.
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 

2. Защо тринайсетата орисница пожелала на девойката да се убоде на вретено?

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 

1. Озаглавете епизодите, като си помагате с картините.

_____________________________ ________________________________ ________________________________

_________________________________ _______________________________
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ДРЪВЧЕТО, КОЕТО РАЖДА ЗЛАТНИ ПЛОДОВЕ
Турска народна приказка

Знанието е светлина!

1. Попълнете пропуснатите думи в текста на приказката.

_____________________ останал много доволен и от този отговор. И още веднъж 
посегнал към пояса си и дал още една ___________________  на стареца. Този път 
старецът като че щял да литне от __________________  и без да се овладее, рекъл:

– Слава Богу, засаденото от мене ________________  роди два пъти 
________________  за един ден.

Думи за попълване: падишахът, жълтица, радост, дръвче, плодове

4. Какви са героите? Свържете. 

мъдър
 щедър

 предвидлив 
прозорлив 

великодушен  
дружелюбен   

старецът

2. Обяснете значението на словосъчетанието „златни плодове“.
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

3. Какви плодове ражда засаденото   
    от стареца дръвче?

А) сребърни
Б) златни
В) ябълки

5. Защо старецът сади дръвче?
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 

падишахът  
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БРЕМЕНСКИТЕ ГРАДСКИ МУЗИКАНТИ
Братя ГРИМ  

Приятелю, подай ръка!

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

запръскал ритник
изподрал копита
скокнало въглени
здрав лицето
задни кучето
живи слюнки

2. Посочете вярното твърдение.
А) Четиримата побратими продължили 
пътя си към град Бремен, след като 
прогонили разбойниците.
Б) Четиримата побратими останали да 
живеят в къщата, след като прогонили 
разбойниците.
В) Разбойниците прогонили 
четиримата побратими от къщата.

1. Попълнете пропуснатите думи в текста на приказката.

Щом се наредили един върху друг, почнали по даден знак дружно да 
пеят: магарето ___________________ , кучето ___________________ , котаракът 
___________________ и петелът  ___________________ . После разбили прозореца, 
стъклата звънко се разхвърчали и четиримата побратими  ___________________  
в стаята. 

Думи за попълване: заревало, залаяло, замяукал, закукуригал, се втурнали

4. Кои други приказки на Братя Грим сте чели? Напишете.
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
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КОЙ Е ПРАВ
Цветан АНГЕЛОВ    

Играта радост ми дарява!

1. Вид писмена работа в училище за създаване на собствен текст.
2. Стихотворение от Иван Вазов.
3. Поправка на думи, изречения, текст.
4. Съчинение, с което се описва предмет, растение и др.

1.

2.  

3.  

4.   

1. Ако решите правилно кръстословицата,  
    ще получите името на героя от стихотворението.

2. Какви са думите приказлив – мълчалив?
А) сродни думи 
Б) с близко значение (синоними)
В) с противоположно значение 

приказлив – __________________________________________ ____________________________
__________________________________________ __________________________________________
мълчалив – __________________________________________ _____________________________
__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 

3. Изберете подходящи синоними на думите приказлив и мълчалив.  
    Напишете ги.
    неразговорлив,  разговорлив, потаен, бъбрив, необщителен, сладкодумен

4. Как разбирате следните стихове?
    На чина е приказлив.
    На дъската – мълчалив.
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ЗИМЕН ПЕЙЗАЖ
Валери ПЕТРОВ 

Природата е пълна с красота!

1. Как изглежда светът след падането на снега? 

3. Как са описани дърветата в стихотворението? Напишете.

4. Напишете кратък текст със заглавие Зима, като използвате думи  
    от стихотворението.

2. Открийте епитети и повторение в стихотворението. Напишете ги.

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
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ДЖУДЖЕТАТА ПОД ПРЯСПАТА
Георги РАЙЧЕВ 

Приятелю, подай ръка!

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 

1. Кои са седемте джуджета? Напишете имената им.

2. Попълнете пропуснатите думи в текста на приказката,  
    за да откриете кои са помощниците на джуджетата.

_____________________  вървеше напред и отваряше път с широките си 
рога, а след него _____________________   доразриваше и отваряше пътеката. 
_____________________  пък се качи на дъба, наведе се над комина и викна с 
все сила:

– Ей, Дългобрадко, Куцльо, Шишко, не бойте се! Помощ иде! Отваряме 
ви! Тук сме _____________________  ! Тууук!...

Думи за попълване: 
Елена, Глигана, 
Катеричката, 
всички

3. Защо джуджетата отиват в манастира?
А) за да сурвакат 
Б) за храна
В) за да помогнат

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 

4. Вие помагали ли сте на приятел в беда? Напишете. 
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КАК СЕ ПОЯВИХА КОЛЕДНИТЕ ЧОРАПЧЕТА
Ангелина ЖЕКОВА 

Празник е, празник е днес!

__________________________________________ __________________________________________  
1. Кои са героите на приказката?

2. Свържете епитетите със съществителните имена.

бързоноги   малчугани

нови    звънчета

добрите   елени

желани    дрешки

сребърни   подаръци

3. Номерирайте илюстрациите според приказката. 

__________________________________________ __________________________________________  

4. Кой измисля новата коледна мода?

5. Оцветете коледните чорапи.
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КАК СЕ КИЧИ ДРЯН
Атанас ЦАНКОВ   

Празник е, празник е днес!

1. За кой празник се готви детето?

4. Открийте двете разлики 
    в двете сурвачки.

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 

3. Защо бабата „крие гърбина“?
А) Не иска детето да я удря.
Б) Страхува се да не развали сурвачката.
В) Иска да се спази обичаят.

2. Допълнете стиховете според текста на стихотворението.

Баба ________________  с усмивка добра:
– Нека завържем и  __________________ .
Ябълка зряла _________________________ ,
после  _________________________________ ,
намазано с   ___________________________ .

5. Нарисувайте своя сурвачка.
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ЯНУАРИ – ВЕСЕЛЯК
Веса ПАСПАЛЕЕВА

Играта радост ми дарява!

1. Как нарича поетесата първия месец на годината? Защо?

5. Кои от нарисуваните предмети са излишни? Оградете.

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 

4. Защо е сърдита бабата? Отбележете НЕВЕРНИЯ отговор.
А) Страхува се да не се наранят.
Б) Завижда на детското веселие.
В) Безпокои се да не настинат.

2. Подберете и добавете верните епитети в стиховете.

Януари – веселяк
е натрупал  ________________  сняг!
Вънка с  _________________  шейни
почват   ____________________  игри.

завчас –  ________________  
хързулвам се –  ________________  
румени –  ________________  

Думи за попълване: весели, снежни, бързите, хубав, лудите, пухкав

3. Обяснете със синоними думите: 
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ЯНУАРСКИ ГОСТИ
Димитър СПАСОВ

З Ч Е С Т И Т А

Д А В Н О В А Р

Р Н Р А Д О С Т

А Т О М А Н К И

В А У С П Е Х С

Е Г О Д И Н А Т

Празник е, празник е днес!

1. Кои думи е сгрешил третокласникът при преписа?  
    Поправете ги и препишете вярно.

2. Напишете сурвакарското пожелание, което ви харесва най-много.

4. Какво ви пожелава сурвакарчето? 

3. Измислете новогодишно пожелание, ако можете – римувано.  
    Помогнете си с предложените римувани думи: гората, цветята, децата;  
    година, родина, градина; няма, мама, голяма.

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

Грее Месечко одгоре.
Скреш накитил пусти двори.
Стут, стъкло и камък пука.
Кой ли на вратата чука?

__________________________________________ __________________________________________
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Ханс Кристиан АНДЕРСЕН 

ПРИНЦЕСАТА ВЪРХУ ГРАХОВОТО ЗЪРНО
Най-хубаво е у дома!

4. Напишете заглавия на други Андерсенови приказки.
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 

2. Опишете картината на нощната буря, като използвате думи от текста.
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 

1. Подредете последователно епизодите. Номерирайте.

 Истинска принцеса 

 Гостенката в бурната нощ  

 Желанието на принца 
 Безсънната нощ на принцесата 

3. Как се чувствала принцесата след тежката безсънна нощ?
А) радостна
Б) недоволна
В) уплашена



36

ВЪЛКЪТ И АГНЕТО
ЛАФОНТЕН

Знанието е светлина!

1. Попълнете пропуснатите думи в откъса от текста на баснята.

– Господине – отговорило  _____________________ , – нека Ваше Величество 
да не се  _____________________ , а по-скоро да вземе под внимание, че 
аз утолявах  _____________________  си надолу по течението на повече от 
двадесет  _____________________  след Вас и следователно по никакъв начин не 
бих могло да наруша Вашето  _____________________  и да размътя водата Ви.

Думи за попълване: aгънцето, ядосва, жаждата, крачки, спокойствие

3. Агънцето: 
А) утолява жаждата си
Б) мъти водата на вълка
В) пречи на вълка да пие вода

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 

4. Какви други басни на Лафонтен сте чели? Напишете.

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 

5. Препишете поуката.

2. Подредете епизодите според последователността им в баснята.  
    Номерирайте.

 Вълкът изяжда агнето. 

 Агънце утолява жаждата си в една бистра рекичка.  

 Разговорът между вълка и агнето. 
 Гладният вълк идва и се заканва, че ще накаже агнето. 
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ЛИСИЦА И ДЪРВАР
ЕЗОП

Знанието е светлина!

2. Защо лисицата не благодарила на дърваря?
А) защото била неблагодарна
Б) защото искала по-скоро да избяга от колибата на дърваря
В) защото разбрала, че дърварят искал да я предаде на ловците

1. Попълнете пропуснатите думи в текста на баснята „Лисица и дървар“.

Скоро ловците пристигнали и запитали ___________________   дали е видял 
да минава оттам ___________________ . А той високо казал, че не е виждал, 
а същевременно протегнал ___________________  и посочил къде се била 
скрила. Те не разбрали за какво им дава ___________________  , а се вслушали 
в това, което им казал. Лисицата, щом видяла, че си отишли, излязла от 
___________________   и без да каже дума, си тръгнала.

Думи за попълване: дърваря, лисица, ръка, знак, колибата

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

един отговорила
протегнал дървар
лисицата ръка
ловците подлости
вършат пристигнали
неговата поведение
твоето колиба

4. Коя от посочените пословици може да бъде отнесена 
    към текста на баснята? Отбележи с √.

 Приятел в нужда се познава. 

 Брат брата не храни, ала тежко му, който го няма. 
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НЕ Е ЧЕСТНО

ЧИСЛОТО 13

Виктор САМУИЛОВ

Иван ЦАНЕВ 

Играта радост ми дарява!

1. Подредете стиховете.

2. Напишете стиховете, които показват, че героят е разбрал  
    защо 13 е нещастно число.

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Съветват ме мнозина 
а след това какво?
Дванайсет са дузина,
да чукам на дърво.

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________  

3. Допишете гатанката на Дядо Благо.

Да е лед, не е _____________________ ,
да е _____________________ , не е мед,
а е твърдо като ____________________  
и е _____________________  като _____________________ .

Думи за попълване: 
мед, лед, пет, 
сладко, гладко

2. Кое стихотворение е от Виктор Самуилов?
А) „Между нас да си остане“
Б) „Обич“
В) „Мамо“

1. С помощта на стихотворението допълнете стиховете.

трите с ___________________  сладко
се полагали на  ___________________   
на  ___________________  – тия двете,
тъй като е на  ___________________   
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БОГАТИЯТ МРАВЕЙ
 Елин ПЕЛИН

Приятелю, подай ръка!

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

И Щурецът _____________________  оставил 
големия богаташ. Като чула това Светулката, 
отказала се от _____________________  и не искала 
да се ожени за него.

– Колко ти струва богатството – казала 
тя, – когато твоята _____________________  
от _____________________  не отбира, за 
_____________________  не жадува!

Думи за попълване: презрително, Мравея, душа, песен, хубост

2. Защо Мравеят решил да се ожени за светулката? 
А) за да увеличи богатствата си
Б) за да пази натрупаното богатство
В) за да му свети безплатно

4. Какъв е Мравеят? Оградете верните отговори. 

      добър  щедър скъперник  отзивчив   страхлив  

3. Попълнете пропуснатите думи в откъса от текста на приказката. 

големи натрупаното
миналата свирец
пази житце
зърно зима
полски богатства
щурче роднините
събрал свирче
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САПУНЕНИ МЕХУРИ
Светослав МИНКОВ

3. Какви са сапунените мехури? Оградете верните отговори.  

    горделиви краткотрайни  разумни надменни   скромни егоисти

Знанието е светлина!

4. Изберете един балон. Какво ще се случи, ако думите му се сбъднат?  
    Продължете историята му, като напишете кратък текст.

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

1. Потърсете в текста три доказателства за самохвалството на балоните.  
    Напишете.

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 

2. Кой прави сапунените мехури?
А) малко момиченце с червена панделка
Б) небесната дъга
В) подводното царство
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БЛАГОСЛОВЕНИТЕ ОРЕХИ
Българска народна приказка

Най-хубаво е у дома!

1. Подредете епизодите в приказката.

1.________________________________________ __________________________________________ 
2.________________________________________ __________________________________________
3.________________________________________ __________________________________________ 
4.________________________________________ __________________________________________
5.________________________________________ __________________________________________

2. Как се отнасят двамата братя към печалбата на третия?
А) уплашили се
Б) зарадвали се
В) ядосали се

Тримата братя на път
Срещата след три години
Даровете в орехите
Изборът на най-малкия брат
Тримата братя на кръстопът 

3. Защо е тъжен най-малкият брат, когато се връща? 

4. Какво излиза от орехите? 

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 

Първи орех
  

Втори орех
 

Трети орех

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 

5. Как разбирате израза „дар от сърце“?
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ТИГЪР, ЕЛЕН И ЛИСИЦА
Китайска приказка

Приятелю, подай ръка!

3. Какъв е еленът? Оградете. Може да има повече от един верен отговор.

      хитър       надменен           лукав    съобразителен     умен 

4. Преразкажете последния епизод от приказката. 
    Лисицата предложила на тигъра да се качи на гърба му и…

2. Кои словосъчетания показват, че еленът е много уплашен от тигъра? 
А) спуснал се да бяга
Б) престорил се, че не забелязва тигъра
В) замрял от страх

1. На кого от героите принадлежат думите? Напишете. 

– Защо не бяга този странен звяр?   _____________________________________
– Малкият елен ти е изиграл лоша шега!  ______________________________
– Благодаря ти, мила сестричке!  ________________________________________

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
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УМНА МОМА
Българска народна приказка

Най-хубаво е у дома!

1. Кого срещнал съгледникът в десетото царство?

4. Момата иска да не погубват пратеника, като поръчва:

А) белобрад старец 
Б) умна мома
В) мъдър цар

А) кози мех с вино
Б) много здраве на царя
В) на гарвана око да не вади

2. Открийте в текста изреченията, които доказват, че:
момичето е хубаво – ________________ __________________________________________
________________________________________ __________________________________________ 
момичето е работливо – ________________ ______________________________________
________________________________________ __________________________________________
момичето е умно – ________________ __________________________________________ __
________________________________________ __________________________________________

3. Какво казват за даровете героите? 

 Дарове   Думите на царя   Отговорът на момата

 12 жълтици

 

 погача

 кози мех с вино
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ОТЕЧЕСТВО ЛЮБЕЗНО, КАК ХУБАВО СИ ТИ!
Иван ВАЗОВ 

1. Подредете стиховете в тяхната последователност  
    според текста на стихотворението. Номерирайте.

 При всеки поглед нови, по-нови красоти:

  Отечество любезно, как хубаво си ти!

 тук весели долини, там планини гиганти,

 Как чудно се синее небето ти безкрайно!

 земята пълна с цвете, небето със брилянти…

 Как твоите картини меняват се омайно!

 Отечество любезно, как хубаво си ти!

Обичам те, родино моя!

Коя __________________   от теб е по-пъстра, по-богата?
Ти сбираш в едно всички __________________  и дарове:
хляб, _______________ , рози, нектар, цветя и _________________ ,
на Изтокът _____________________ , на Югът аромата;
горите ти са пълни с хармония и _____________________,
долините с _____________________ , гърдите с благодат.
Коя земя от теб е _____________________ , по-богата?

Думи за 
попълване: 
земя, блага,  
свила, плодове,  
светлика, хлад, 
трендафил, 
по-пъстра

2. Попълнете подходящите думи в текста на стихотворението. 

3. Как поетът нарича родината? 
А) България
Б) родина
В) отечество

4. По какво си приличат стихотворенията „Обич“ на Дора Габе и  
    „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ на Иван Вазов? Напишете. 

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
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ОБИЧАМ
Калина МАЛИНА

Обичам те, родино моя!

Обичам нашия _____________________  ,
_____________________  чудесни,
народа с _____________________  велик 
и българските _____________________  .

Обичам този земен рай
Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата?
И земята наша е безкрайна

Думи за попълване: език, легендите, подвизи, песни

1. Попълнете липсващите думи в четиристишието  
 според текста на стихотворението. 

2. От кои стихотворения са стиховете? Свържете със стрелка.

„Оэбичам“ –  
Калина Малина

„Оэбич“ – Дэора Габе

„Отечествэо люэбэезно, как  

хубэавэо си ти!“ – Ивэан Вэазов

4. Кои стихотворения, посветени на родината, изучавахте във втори клас? 
    Напишете. 

3. За коя река в България се говори в стихотворението? 
А) Дунав
Б) Тунджа
В) Марица

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________  
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ДВА СА БОРА РЕД ПОРЕДОМ РАСЛИ
Народна песен

Най-хубаво е у дома!

2. Как се отнасят братята към сестра си?
А) Обиждат я. 
Б) Хулят я.
В) Защитават я.

1. Напишете кои са в народната песен:

двата бора – ________________ ___________
_________________________________________ 
тънковитата ела – ________________ _____
_________________________________________

5. Какво чувстват братята към сестра си? 
    Помогнете си с думите: обич, привързаност, отговорност, загриженост.  

6. Как вие се грижите за братята и сестрите си?  

3. От какво предпазват братята сестра си? Защо? Препишете.

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________  

4. Препишете първите 7 стиха, като замените думите них, боре, ветри, 
    върше, клоне, поломят с думи от съвременния език. 

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
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Я КАЖИ МИ, ОБЛАЧЕ ЛЕ БЯЛО
Ран БОСИЛЕК

1. На кого са следните думи от стихотворението? 
  Що ли прави мойто чедо мило, 
  с чужди хора, чужди хляб делило?

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

Я кажи ми, бащини ми двори
отде идеш, майка да говори
Не видя ли облаче ле бяло,
и не чу ли   де си ми летяло? 

2. Какво чувства момчето, когато е далеч от родния си край?  
    Оцветете.  

5. Кой момент очаква момчето с нетърпение? Напишете. 

4. Препишете думите, с които момчето иска да успокои майка си. 

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________  

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 

Най-хубаво е у дома!

А) облачето
Б) момчето
В) майката

радост

обич

мъка
 спокойствие     

тъга   



48

МАМО
Петя ЙОРДАНОВА

Най-хубаво е у дома!

1. Напишете какво ще направи детето, 
    ако не стигат:

цветята  –  ________________ __________________________________________________________ 
думите   –  ________________ ___________________________________________________________
песните   –  ________________ __________________________________________________________ 
усмивките   –  ________________ _______________________________________________________

4. Допишете думите. Препишете пословиците за мама.  
    Май _____ ца –          злат _____          сен _____  ца. 
    Май_____  на       че_____то       си      зло       не        _____ли. 

2. Какво бихте направили за мама? Напишете.

3. Напишете поздравление за празника на мама.

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
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МАЙКА
Най-хубаво е у дома!

Младен ИСАЕВ 

На света деца _____________________ ,
нежни песни им____________________ ,  
в люти студове ги _____________________ ,      
над креватчетата _____________________ .

2. Допишете липсващите глаголи в стиховете.

4. С кои словосъчетания може да замените думата благославям?   
    Отбележете с √.

3. Какви чувства изпитва детето към майка си?

1. Какво дарява майката на света? Препишете. 

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 

 изказвам благодарност

 изказвам съжаление

 изказвам пожелания

 признателен съм

5.  Напишете какво е за вас майката. 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

сгряваш бдиш

даряваш  редиш
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ОБИЧАМ ТАТКОВАТА ДЛАН
Николай ЗИДАРОВ

Най-хубаво е у дома!

1. От кои произведения са откъсите? Напишете.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

Ти даряваш на земята
най-красивите цветя –  
на света деца даряваш,
нежни песни им редиш.

Топлите ръце на мама мълчаха.  
Те бяха уморени от работа.

Няма по-сигурни ръце от ръцете  
на майката и бащата и по-силна 
любов от тяхната.

2. По какво стихотворението Обичам татковата длан прилича  
    на тези произведения?

3. Посочете две доказателства, че бащата е трудолюбив.

4. Какво усеща детето, когато е до татковата длан?  
    Препишете четиристишието.

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
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НАЙ-СИГУРНИТЕ РЪЦЕ
Ангелина ЖЕКОВА 

Най-хубаво е у дома!

1. От кой епизод са изреченията? Отбележете.

 Аз се наемам, царю честити, но имам едно условие.

 Яздел царят и все си мислел дали ще стане чудото. 

 Опитал се да я задържи, но успял да зърне само блясъка...

 Той изпълнявал желанията на хората.

1. Вълшебният кладенец 

2. Желанието на царя

3. Падналата корона        

4. Смелият момък 

2. Момъкът иска въжето да се държи от:
А) царя 
Б) царедворците
В) родителите му

3. С кои думи от текста ще потвърдите, че момъкът разчита на помощта  
    на своите родители? Напишете ги.

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________  

4. Открийте сравненията в приказката.

Луната щяла да стане кръгла като ________________ ______________________________
Месечината – кръгла и светла като _______________ ______________________________

5.  Напишете с кого се чувствате най-сигурни и защо. 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________  



БАБИНИТЕ ПРИКАЗКИ
Дора ГАБЕ  

Най-хубаво е у дома!

4. Допълнете заглавията на приказки. Напишете още заглавия  
    на ваши любими приказки.

1. От кои думи разбирате, че бабата разказва увлекателно? Препишете ги.

2. Изберете една от приказките, които разказва бабата.  
    За какво се разказва в нея?

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 

3. Как се променят сенките? Номерирайте.

 сенките им стават по-големи

 сенките им вече са стопени 

 сенките им на стената спрели 
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Д _ бр _ те     
с _ опа _ _

М _ Д _ _С _ ТА     
_ _   

С _АР_ ИТЕ

С _ _ ща_ _    
ху_ _ ви_ а



ПРЕДПРОЛЕТЕН СЪН
Елин ПЕЛИН

Природата е пълна с красота!

1. Кой е южнякът?

3. Каква песен звучи?

А) снегът
Б) сънят
В) южният вятър

А) тревожна и лека 
Б) далечна и тържествена
В) незнайна и нова 

2. Допълнете с епитети от текста.

4. Какво правят горите? 

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 

въздишка   
одежди  
сън
песен

5. Опишете как изглежда природата през пролетта.
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
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ПРОЛЕТ
Иван ВАЗОВ

Природата е пълна с красота!

1. Кого прогонват ветровете?
А) кукуряка
Б) бистричките вади
В) студовете, снеговете

3. Какво настроение носи пролетта? Оградете.

2. Свържете двете думи от словосъчетанията според текста  
    на стихотворението.  

ветрове 

се заведряват   

птичетата

весело

тревожно

ведро

радостно

блеят пеят
деца 

агънцата пеят и играят 

шурти
небеса

поток 

завяват
зазеленяват

4. Напишете кратък текст описание на тема Пролет, като използвате  
    думи от стихотворението.

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________  

планини

тъжно
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ДЪЖДЪТ
Доналд БИСЕТ 

Играта радост ми дарява!

1. Как се казват героите на приказката?

2. Кое изречение се повтаря при двете срещи с дъжда?

3. Напишете изречението, в което Доналд Бисет използва изброяване.

4. Разгледайте картинките, които илюстрират основните моменти  
    от приказката. Номерирайте ги, озаглавете ги и напишете плана.

__________________________________________ __________________________________________  

__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________  
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СЛАБИЯТ КРАЛ И ДЕБЕЛИЯТ ГОТВАЧ
Доналд БИСЕТ 

Играта радост ми дарява!

1. Кои са героите на приказката?

5. Кой е виновен за невероятното произшествие?

6. Разкажете забавна случка с приготвяне на някаква храна.

2. Какъв кейк поръчва кралят? Оградете излишните прилагателни имена.

    Кейкът трябва да бъде най-пухкавият, най-сочният, най-ароматният,  
    най-големият, най-апетитният, най-красивият.

3. Намерете в текста и напишете с какви продукти готвачът  
    приготвя тестото за кейка.

4. Проследете „пътя“ на набухващия кейк.

__________________________________________ __________________________________________  

__________________________________________ __________________________________________  

__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  

__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________

1.______________________________
2.______________________________
3.______________________________

4.______________________________
5.______________________________
6.______________________________
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ДИВАН И КРОКОДИЛ
Георги ГОСПОДИНОВ, Рая ГОСПОДИНОВА

Играта радост ми дарява!

1. Какъв е диванът, за който разказват авторите? Опишете го.

2. Каква работа имал диванът?

3. Как се променя поведението на дивана?

4. Защо диванът напуска човешкия дом?

__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________

5. Направете сравнения на предмети от вашия дом с други предмети  
    или животни.

Телевизорът прилича на ________________ _______________________________________
Завесите приличат на ________________ ______________________________________ ___
Масата прилича на ________________ ___________________________________________ _
Килимът прилича на ______________________ _____________________________________
Леглото прилича на ______________________ ______________________________________
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ЛАЗАРКА
Дора ГАБЕ

Празник е, празник е днес!

1. Съставете кратък текст за Лазаровден. Помогнете си с въпросите.
    Кога празнуваме Лазаровден?
    С какъв обичай е свързан празникът?
    Как се наричат участничките в лазаруването?
    Какво пожелават лазарките на стопаните?
    Изберете заглавие и напишете текста.

2. За кого детето моли лазарката да поиграе?

3. Коя молба ви харесва най-много? Напишете четиристишието.

4. Намерете пет разлики 
    между двете лазарки.

__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________   

__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________  
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ЦВЕТНИЦА
Ран БОСИЛЕК

Празник е, празник е днес!

1. Опишете Цветница, като си помагате със стиховете на Ран Босилек.  
    Ако се затруднявате, препишете неговото описание.

2. Добавете верния глагол във всеки стих.

3. Какъв късмет ще донесе първото венче?

4. Подредете правилно върбовите листенца, за да получите името  
    на празника, който се празнува на първата неделя след Цветница.

__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________  

колелца си  ___________________  ,  набавете/изплетете
на дъсчица ги  ___________________   сложете/сковете
и в реката ги   ___________________  . метнете/хвърлете

К Е

Д
Л

И Н

Е

В



ВЕНЦИ
Народна песен
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Празник е, празник е днес!

Вила мома три венци _____________________ :
първи вила от _____________________ ,

1. Допишете стиховете. Подчертайте епитетите.

3. Кои празници, изобразени на илюстрациите, са пролетни? 
    Отбележете с .

2. Свържете изразите от трите колони според текста на песента.

4. Нарисувайте венеца, който ви харесва най-много.

росен здравец по поле хвърлила да е мома румена, червена
бяла пшеница на глава носила да е поле плодно
червен трендафил по село хвърлила да е село весело и здраво

втори вила от _____________________ ,
трети вила от _____________________ .
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ТРИ ДРУГАРЧЕТА
Панчо ПАНЧЕВ 

Природата е пълна с красота!

Жълта шапка то си слага 
и като пламтящо свети.  ______________________________

Мъничка благоуханна 
и със виолетов цвят. ______________________________

Кокичето е нежно и красиво като  ______________________________ . 
Минзухарът грее като ______________________________ . 
Теменужката прилича на ______________________________  в тревата.  

1. За кои цветя се отнася?

3. Напишете подходящи сравнения за цветята.

2. По какво си приличат стихотворението и текстът от интернет?  
    А по какво се различават?

4. Преразкажете нехудожествения текст за кокичето.

__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________

 

синьо пламъче

момиче

слънце
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ВЕЛИКДЕН
Елисавета БАГРЯНА

Празник е, празник е днес!

1. Номерирайте стиховете и препишете вярно четиристишието.

 и донесе на света

 слънце, птички и цветя

 Възкресение Христово

 пролетта дойде отново

2. Къде в стихотворението има изброяване? Препишете стиховете.

3. Напишете как си честитим празника Великден. А как отговаряме?

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________  

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  

4. Великденска задача.

На Великден Ани, Христо, Лили и Мая си взеха по едно яйце.  
Ани грабна червеното. Христо не взе нито жълто, нито зелено.  
Лили не избра зеленото. Кое яйце остана за Мая? Оцветете.
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ПОТОЧЕ
Елин ПЕЛИН

Природата е пълна с красота!

3. Какво прави поточето? 
    Номерирайте.

4. Потърсете в електронни речници (тълковен и синонимен)  
    какво е написано за думата поток. Напишете.

1. Какво е поточето според текста? Напишете.

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 

2. Откъде идва поточето?
А) от скалите
Б) от урвите
В) от връх планината

 прескача скалите

 тича игриво 

 води си премята

 път си чертае

 урвите рони 
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СИНЯ ПРИКАЗКА
Леда МИЛЕВА

Приятелю, подай ръка!

1. На кого принадлежат думите? Свържете ги с имената на героите.

3. Какво сънувала мравката? Открийте повторенията в разказа  
    за сънищата ѝ. Напишете повторенията.

2. Кой нарича синьото цвете Незабравка?
А) глухарчето
Б) мравката
В) небето

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 

Първото цвете погледна __________________  и дребните му цветчета 
станаха __________________ .
Второто цвете погледна __________________  и реши да си сложи 
голяма __________________  корона.

Думи за попълване: небето, сини, слънцето, златна

4. Попълнете пропуснатите думи в откъса от текста на приказката.

ГЛУХАРЧЕ

НЕЗАБРАВКА

МРАВКА

Всичко хубаво е златно! – рече 
то. – Златно е и житното зрънце, 
златно е и ясното слънце, златно и 
аз съм…

То се надуваше, че е златно. Но се случи 
нещо невероятно: глухарчето побеля, 
стана леко и южнякът го издуха!... Виж, 
стъблото му само остана до моето рамо – 
една клечица суха...

Ще живея при тебе. Денем ще се трудя, 
но всяка сутрин, щом се събудя, ще ти 
разказвам моите сини сънища като малки 
сини приказки. Искаш ли?
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СИНЬОТО ЦВЕТЕ
Петя КАРАКОЛЕВА 

Приятелю, подай ръка!

4. Довършете изречението.
    Синьото цвете е щастливо, защото: 

3. Кой дава капка роса на чучулигата? 
А) синьото цвете
Б) шипковият храст
В) езерото

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

синьо чучулига
шипков листенца
капка стъбълце
уморена звезди
крехки храст
тънко роса
три цвете

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________

2. Какъв е шипковият храст? Оградете.

скромен          отзивчив         егоист         самонадеян

5. Напишете от какво се появили:

жълтата пеперуда  –   ______________________ _______________________________________
бялата пеперуда  – ______________________ ______________________________________ ___
пъстрата пеперуда  – ________________ ___________________________________________ _
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ХУБАВЕЦ
Леда МИЛЕВА

Приятелю, подай ръка!

1. Допълнете думите на черешките според текста на приказката.

3. Какви чувства изпитва плашилото?

Какво търси  ___________________   при тях – с тънък  ___________________   
крак, с  ___________________   калпак, с  ___________________   метла в ръката?

– Какво  ___________________   плашило! – обади се една черешка.
– Вярно! – каза друга.
– С какъв  ___________________   калпак!
– И с  ___________________   метла!
– Ела,  ___________________ , почини си при нас!

Плашилото се сви под дървото. – ___________________ ____________________________
Старото плашило се беше просълзило. – _______________________________________ 

4. Защо черешките обикват плашилото? 

2. Опишете действията на плашилото.

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________    

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________   

5. Разкажете кой е най-добрият ви приятел и защо.

__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  



67

СЛАВНИЯТ ХУДОЖНИК
Елисавета БАГРЯНА

Природата е пълна с красота!

1. По какво си приличат стихотворенията Карнавал в гората, Пролет, 
    Славният художник? 

А) Посветени са на пролетта.
Б) Написани са от един и същи автор.
В) Разкриват красотата на природата.

2. Защо месец май е художник чуден?

3. Доволен ли е художникът от картината си?  
    Отговорете със стихове от текста.

4. Как си представяте чудния художник? Опишете го с думи.

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
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ГЕРГЬОВДЕН
Народна песен

Празник е, празник е днес!

2. Подредете правилно редовете на народната песен.

1. Напишете епитетите, които се отнасят за свети Георги.

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 

4. Какъв празник е още Гергьовден?
А) Ден на храбростта
Б) Ден на будителите
В) Ден на труда

3. Кой кани Цветен Георги да дойде?
А) тревата 
Б) овчарите
В) Великден

по овчари сиво стадо
а по тебе шума, трева
по тревата овчарите
скоро по мен ти да дойдеш

5. Кои празнуват имен ден на Гергьовден?

6. Напишете пожелание на някой именик.

__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  

__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________ 
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ОСМОТО ЧУДО
Иван ЦАНЕВ

Играта радост ми дарява!

1. Напишете първите два стиха.
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________ 

3. Защо момчето нарича дядо си горкият дядо?
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  

4. Какво разбира момчето, когато е на въртележката?

__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________

2. Свържете всяка дума от първата колона с дума от втората.

връх чудни

панаир весел

мечта момчешка

дядо пъстър

небеса виенско

колело горкият

5. Разкажете как сте се чувствали на въртележки или виенско колело.
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
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КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Иван ДАВИДКОВ

1. Номерирайте стиховете според текста на стихотворението.

 за безсмъртните предци

 с клончета и росно цвете

 дружно виеме венци

 и с божури във ръцете

 пеят весели деца

 светят чистите лица

2. Какъв празник посрещат децата?  
    Отговорете със стихове от стихотворението.

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  

4. Оградете думите, които се отнасят за Кирил и Методий.

5. Оцветете венеца.

творци, литератори, създатели, поети, будители, просветители,  
борци, книжовници, първоучители

Празник е, празник е днес!

С техни __________________   всеки_____________   
ние пишем и четем
__________________   български чудесни
с__________________   и родни __________________   
и опазихме до днес
нашия__________________   и __________________ . 

Думи за попълване: песни, 
букви, език, ден, приказки, 
книжки, чест

3. Добавете съществителните имена в откъса.
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КОЙ Е СЪЗДАЛ НАШИТЕ БУКВИ
Надежда ДРАГОВА

4. Отгатнете гатанката.

___________________________

Знанието е светлина!

1. Попълнете пропуснатите думи в текста според разказа. 

Не приличат ли на пчелите тези малки букви от _________________? (Така си 
мислел Константин.) Всеки знае, че цветята са _________________ . Упоява ни 
ароматът им. Сладнеят _________________  им, ако ги сдъвчем. Но след време 
уханната чашка прецъфтява, изчезва. А провре ли се _________________  работливка 
между листата им, тая дъхавост и сладост се превръща в _________________ . 
Пчелицата знае кое е отровно, и само полезното тя спасява за  _________________ . 
Запечатва го в _________________   за много, много години за зиме, когато цветята са 
само семена, за пролет – когато ги чакаме да цъфнат.

Думи за попълване: чернило, дъхави, тичинките, пчелица, мед, хората, килийки

3. Как нарекъл Климент реда на буквите?
А) аз, буки, веди
Б) азбука
В) аз, буки, веди, глагол

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

добри игра
солунските люлки
детска братя
славянски помощници
пърхат език
изписвал звуци
пролетни буквите

Умна, сладкодумна – 
бъбри чак до мрак.
Който стане ѝ другар,
тя му дава ценен дар.
Що е то?

Кирил Назъров
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ЕНЬОВДЕН
Лозинка ЙОРДАНОВА

Празник е, празник е днес!

1. Напишете имената, с които народът нарича Еньовден.

3. Напишете няколко билки, които знаете.  

5. Кой празнува имен ден на Еньовден?

2. Кога се берат билките?

4. Разкажете за един от обичаите на Еньовден.

__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  

__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  

__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________ 

__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  
__________________________________________ __________________________________________  
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МОРЕТО
Петя ДУБАРОВА

1. Синоним на думата пейзаж.
2. Художествено произведение, с което се осмиват човешки качества.
3. Изразно средство, с което картината става по-образна и изразителна 
(плаха трепетлика).
4. Стихотворение от Елин Пелин.

1.

2.  

3.  

4.   

1. Решете кръстословицата и ще получите наименованието на сезон.

__________________________________________ __________________________________________ 
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________
__________________________________________ __________________________________________ 

3. Открийте сравненията. Свържете.

4. Препишете възклицателните изречения от текста. Какво се изразява с тях? 

Природата е пълна с красота!

2. Допълнете с епитети от стихотворението.

дантели __________________________________________________________________________
медузи ___________________________________________________________________________
хубавици _________________________________________________________________________
рибки _____________________________________________________________________________
водите ____________________________________________________________________________

водорасли

белите 
медузи

балерини 
живи

чудни 
хубавици 



СЪДЪРЖАНИЕ

„Обич“ – Дора Габе / 3
„Родина“ – Радой Киров / 4
„Ах, колко е хубаво!“ – Валери Петров / 5
„Обичам есента“ – Асен Босев / 6
„Майчина сълза“ – Ангел Каралийчев / 7
„Карнавал в гората“ – Леда Милева / 8 
„Две катерички“ – Елин Пелин / 9
„За да имаш приятели“ – Йордан Радичков / 10
„Неудобният“ – Иван Цанев / 11 
„Бялото гълъбче“ – Марко Ганчев / 12
„Да се радвам ли“ – Петя Кокудева / 13
„Другари“ – Леда Милева / 14
„Приятелство“ – индийска приказка / 15 
„Чудната врата“ – Веселин Ханчев / 16
„Три умни глави“ – Елин Пелин / 17
„Приказка за гвоздеите“ – Георги Константинов / 18
„Мъдростта на старците“ – българска народна приказка / 19
„Добрите стопани“ – Асен Разцветников / 20 
„Паун и жерав“ – Езоп / 21
„Магаре и камила“ – Стоян Михайловски / 22
„Чаплата“ – Лафонтен / 23 
„Приказка за завистта“ – Светослав Минков / 24
„Спящата хубавица“ – Братя Грим / 25
„Дръвчето, което ражда златни плодове“ – турска народна приказка / 26 
„Бременските градски музиканти“ – Братя Грим / 27
„Кой е прав“ – Цветан Ангелов / 28
„Зимен пейзаж“ – Валери Петров / 29
„Джуджетата под пряспата“ – Георги Райчев / 30
„Как се появиха коледните чорапчета“ – Ангелина  Жекова / 31
„Как се кичи дрян?“  – Атанас Цанков / 32
„Януари – веселяк“ – Веса Паспалеева / 33
„Януарски гости“ – Димитър Спасов / 34
„Принцесата върху граховото зърно“ – Х. Кр. Андерсен / 35
„Вълкът и агнето“ – Лафонтен (в прозаическа форма) / 36
„Лисица и дървар“ – Езоп / 37
„Числото 13“ – Иван Цанев“ / 38
„Не е честно“ – Виктор Самуилов / 38 



„Богатият Мравей“ – Елин Пелин / 39
„Сапунени мехури“ – Светослав Минков / 40
„Благословените орехи“ – българска народна приказка / 41 
Тигър, елен и лисица – китайска приказка / 42 
„Умна мома“ – българска народна приказка / 43
„Отечество любезно, как хубаво си ти!“ – Иван Вазов / 44
„Обичам“ – Калина Малина / 45
„Два са бора ред поредом расли“ – народна песен / 46 
„Я кажи ми, облаче ле бяло“ – Ран Босилек / 47
„Мамо“ – Петя Йорданова / 48
„Майка“ – Младен Исаев / 49
„Обичам татковата длан“ – Николай Зидаров / 50
„Най-сигурните ръце“ – Ангелина  Жекова / 51
„Бабините приказки“ – Дора Габе / 52
„Предпролетен сън“ – Елин Пелин / 53
„Пролет“ – Иван Вазов / 54
„Дъждът“ – Доналд Бисет / 55
„Слабият крал и дебелият готвач“ – Доналд Бисет / 56
„Диван и крокодил“ – Георги Господинов и Рая Господинова  / 57  
„Лазарка“ – Дора Габе  / 58
„Цветница“ – Ран Босилек / 59
„Венци“ – народна песен / 60
„Три другарчета“ – Панчо Панчев / 61
„Великден“ – Елисавета Багряна / 62
„Поточе“ – Елин Пелин / 63 
„Синя приказка“ – Леда Милева / 64
„Синьото цвете“ – Петя Караколева / 65
„Хубавец“  – Леда Милева / 66
„Славният художник“ – Елисавета Багряна / 67
„Гергьовден“ – народна песен / 68  
„Осмото чудо“ – Иван Цанев / 69
„Кирил и Методий“ – Иван Давидков / 70
„Кой е създал нашите букви“ – Надежда Драгова / 71  
„Еньовден“ – Лозинка Йорданова / 72
„Морето“ – Петя Дубарова / 73 



проф. дпн Нели Иванова 
Ангелина Жекова
д-р Румяна Нешкоа

ТЕТРАДКА КЪМ ЧИТАНКА ЗА 3. КЛАС 

Рецензент София Бонева
Редактори: Мария Бунева, Елена Попова
Графичен дизайнер Боряна Иванова Златева  
Художник на илюстрациите Боряна Иванова Златева  
Коректор Анна Попова

ISBN 978-619-225-070-6
Издание I, 2018 г., 600х900/8, печатни коли 9,5 
ИК „РИВА“ АД, София 1000, ул. „Неофит Рилски“ 70, ет. 3 
www.rivapublishers.com

Печат „Булвест принт“ АД

ISBN 978-619-225-070-6





 

Читанка
ТетрадкаТетрадка

Читанка
Нели Иванова
Ангелина Жекова
Румяна Нешкова 

Нели Иванова
Ангелина Жекова
Румяна Нешкова 

3. клас

Учебният комплект е одобрен със Заповед №РД09-1223/19.07.2018 г. 
на министъра на образованието и науката и включва учебник, учебна 
тетрадка №1, учебна тетрадка №2, учебна тетрадка №3, читанка, 
учебна тетрадка към читанка.

9 786192 250706
www.uchebnicite.bg

ISBN 978-619-225-070-6


	Tetradka Chitanka 3 class
	Tetradki BEL 3 klas 4
	Blank Page
	Blank Page

