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       Аз и буквите

2 клас

1. Прочети текста и отговори на въпросите.

 Майчина сълза

— ... Откъде идеш?
— Остави се. Голям път изминах. Ида от Великия океан. 
    Там се родих. Аз не съм дъждовна капка. Аз съм майчина сълза.
— Сълза ли? ...
   От „Майчина сълза“ на Ангел Каралийчев

А. Откъде иде майчината сълза?
а) от реката          
б) от капчука          
в) от океана

Б. Първото изречение от текста е:
Съобщително изречение     ДА    НЕ
Въпросително изречение    ДА    НЕ



       Аз и буквите

2. Прочети отзад напред и запиши получените думи.

 ракинражоп  —  ________________________

 далокош  —  ___________________________

 акзакирп  —  ___________________________

 щомоп  —  _____________________________

3. Боби трябва да подреди яйцата за Великден в три кошници. 
Помогни му. Свържи както е показано.

Боби

глагол същ. име прил. име

пиле

сварихме
дете

празник

червено

здраво

бо
яд

исв
ам

е

4. Постави буква и напиши думата за проверка. 

сла__ко  —  __________________  д / т

карто __ —  __________________  в / ф



5. Коя гъбка при кой таралеж ще отиде? Свържи.

   м
ъжки род

  с
ре

ден род
  ж

ен

ски род

червен зелена
   сив

лилава

кафяво

 жълто

6. Свържи думите от трите колони така, че да се образуват 
изречения. 

Заваляха   студената   в хралупата

Катеричката  пухкави   зима

Дойде    се скри   снежинки

7. Огради думите, които могат да се пренасят на нов ред.

 елен  ябълка  дърво  храст  слънце



8. На кой ред има съществително име, което НЕ е умалително?
а) влакче, носленце, цвете
б) конче, чашка, шалче
в) петленце, стихче, рибка

9. Препиши вярно текста. 
Във неделя ще ходя при баба Йонка и дядо Ванйо. Те ште ме 
почерпят с мармалат и слатко.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

10. Прочети внимателно текста и отговори на въпросите.
Аз съм българче. Обичам
наште планини зелени,
българин да се наричам -
първа радост е за мене.

А. Стихотворението е:  
а) „Аз съм българче“
б) „Родна стряха“
в) „Родна реч“

Б. Негов автор е:
а) Ран Босилек
б) Дора Габе
в) Иван Вазов


