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1. Прочети текста и отговори на въпросите.

Щърко, щърко дългокрак, 
ти при нас пристигна пак. 
Но какво ни носиш тук 
от далечен топъл юг? 
— Нося слънце и цветя 
и ви водя пролетта. 
     Ран Босилек

А. С кого разговаря детето? 
а) с пролетта  б) с щъркела  в) с друго дете

Б. Какво носи щъркелът? Препиши.

    Национално  финално  



2. В кое изречение трябва да напишеш иглика с главна буква? 
Огради.

а) Поляната пожълтя от иглики.
б) Новата ученичка в нашия клас се казва иглика. 
в) Децата направиха букет от иглики.

3. Размести сричките и ще получиш професии. Напиши думите.

те – ап – кар 

ер – си – ка 

ви – сер – тьор 

4. А. Образувай словосъчетания от думите. Напиши ги.

 майчина   липите  спретната
 къщурка   милувка    стари

Б. От кое стихотворение са получените словосъчетания?

а) „Родна стряха”          б) „Аз съм българче“          в) „Родна реч“

    Национално  финално  



5. Пресметни къде ще кацне птичката. Свържи и оцвети гнездото.

    

     

  19   13+5=   ... ..... .....   14 +5=   ... ..... .....   

6. Пресметни броя на учениците, които ще ходят на море. 

Клас            Момичета        Момчета       Общо ученици

I а                          9                        7

II б                       8                            9

Учениците от кой клас са повече?

   Повече са децата от _______ клас.

7. Състави задача, в която умаляемото и умалителят да са едно 
и също число. Колко е разликата?

— =

8. Огради ДА или НЕ. 
Зеленчуците съдържат витамини.     ДА НЕ
  
Навсякъде в гората може да се пали огън.  ДА НЕ

Пресичаме безопасно на червена светлина  ДА НЕ
на светофара. 
  
Когато берем билки, ги изскубваме с корените.  ДА НЕ



9. Запиши частите на растенията, както е показано.

цвят

10. Отбележи със знак V поне 5 разлики в двете картинки. 
От коя приказка е илюстрацията?

Приказката е:
а) „Пепеляшка“
б) „Косе Босе”
в) „Медената питка”


