СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ
гр. София 1505, бул. "Мадрид", № 18, ет. 1,
www.sbnu.org

Състезание „Аз и буквите”
І клас
Училище: ............................................................ клас:.......................
Име, презиме, фамилия: .....................................................................
1. На мястото на точките напиши една и съща буква, за
да получиш дума.
ле __ ка,

пе __ ка,

во __ ник,

ма __ стор,

бо __ лер,

моза __ ка

2. Състави и запиши две думи от дадените срички:
кру, сли,
де,
ша,
ва,
те,
ни.
_____________________________________________________
_______________________________________________________
3. Кое изречение е отговор на въпроса: Кой е този
герой?
Огради верния отговор.
а) Този герой Левски ли е?
б) Този герой е Васил Левски.
в) Какъв е Васил Левски?
4. В коя от народните мъдрости откриваш правописна
грешка?
Огради верния отговор.
а) Баштина поука – синова сполука.
б) Всяка жаба да си знае гьола.
в) Който бърза, късно стига.

5. В облачето огради само буквите на гласните звукове,
а в слънцето – само буквите на съгласните звукове.

А, М, Е,
Ъ, Н, З,
И, О, Х

П, И, Р, К, У,
С, Ф, А, Т

6. Коя дума е излишна? Огради я и я напиши.
висок
нисък
поща
добър
поща

магазин
учи
къща
гараж

играе
скача
рисува
красив

___________

___________

7. Прочети текста:
„Днес е почивен ден. Мама не е на работа. Излизаме в
парка. Навсякъде е зелено. Има много деца и цветя.”
Определи и запиши:
* Колко са изреченията в текста?
* Колко думи има в първото изречение?
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8. Свържи със стрелки думите така, че да образуваш
изречение.
Момчето е

сладка.

Чушката е

стъклена.

Ябълката е

студен.

Чашата е

лютива.

Сокът е

интересна.

Книгата е

весело.

9. Напиши пет думи, които да завършват на сричката
- ла.
_________________
___________________
_________________
___________________
____________________
10. Отгатни гатанката и огради верния отговор.
“Тънък дълъг дългун,
сякаш глътнал бастун,
но бастун като клюн!
Ту стърчи еднокрак,
Ту пък крачи по фрак,
Покрай блатото – Квак!”
Що е то?
а) жираф;
б) жаба;
в) щъркел.
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