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Прочети текста на Джани Родари и изпълни задачите. 

СЛЪНЦЕТО И ОБЛАКЪТ

 _________________________________________________________       ___________III клас
/училище/

________________________________________________________________________       
/име, презиме, фамилия/

АЗ И БУКВИТЕ

Слънцето пътувало весело и победоносно върху своята огнена 
колесница из небето, хвърляйки лъчи във всички посоки за голямо 
неудоволствие на един облак с буреносен характер, който 
мърморел: 

– Прахосник, разсипник! Хвърляй, хвърляй на вятъра лъчите си 
и да видим накрая колко ще ти останат!

Всяко зърно, което зреело в лозята си открадвало по един и 
дори по два лъча на минута. И нямало стръкче тревичка или 
паяк, или цвете, или водна капка, които да не вземали от лъчите 
колкото им трябва...

Чак на залез слънцето преброило лъчите, които му останали. 
Гледай ти, не му липсвал нито един! От изненада облакът се 
превърнал в град и се изсипал. Слънцето весело се гмурнало в 
морето.



1. Какви са думите „прахосник“ и „разсипник“? 
а) сродни                 
б) близкозначни              
в) противопиложни по значение 

2. Подчертай възклицателните изречения в текста.

3. Открий и запиши прилагателните имена, които авторът е 
използвал за:

колесница _______________________                     

характер  _______________________ 

4. Коя дума най-точно определя слънцето? 

а) наивно  

б) неразумно  

в) щедро

5. Коя дума най-точно определя облака?

а) мързелив  

б) предпазлив 

в) завистлив



7. Кой израз НЕ  е подходящ за извод от приказката?
а) Щастлив е, който дарява от сърце.
б) Сговорна дружина планина повдига. 
в) Недоволството е рожба на завистта.

8. На кой ред всички думи са написани вярно?
а) обуфка, часовник, червен
б) обувка, часовник, чарвен  
в) обувка, часовник, червен

9. Огради грешния отговор.
а) В битовите приказки се разказват случки от живота на хората.
б) В края на битовите приказки побеждава доброто.
в) В битовите приказки винаги има вълшебства.

6. Нарисувай главните герои. Кой от тях ти харесва? Защо?
Харесвам __________________, защото _____________________
_______________________________________________________.



10. Членувай думите с пълен или кратък член, така че да е 
вярно? Огради.

Горски ят/ я се ослуша и видя заек ът/ а, който тичаше към 

върх ът/ а.

Ученик ът/ а  научи  урок ът/ а си и илезе на двор ът/ а.

Компютър ът/ а, таблет ът/ а  и  телефон ът/ а са любимите 

предмети за ученик ът/а.

11. Свържи глаголите с личните местоимения. 

аз    решаваш 

ти    пея 

той   спортува 

ние    чакате

вие     свирим

те    мислят

12. Преобразувай даденото изречение във въпросително: 

На всяко цветче има пчеличка. 

                 ?


