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АЗ И БУКВИТЕ

1. Прочети стихотворението и изпълни поставените задачи.

    Кой е прав?
Стана дума в трети клас  Може би е мълчалив?
за това какъв е Спас.       Може би пък – приказлив?

Двама казват: „Приказлив.“        Прав е целият ни клас.
А пък трети: „Мълчалив“.             Нрав особен има Спас.
                      
   На чина е приказлив.
   На дъската – мълчалив.                             
                 /Цветан Ангелов/

А. Запиши с кои думи са римувани думите:

клас - __________________

приказлив - __________________

Б. Къде е мълчалив Спас? 
а) на чина  б) на дъската    в) на двора



2. Напиши формите за спомагателния глагол СЪМ в:

1 л. мн. ч. - _______       3 л. ед. ч. - _______       2 л. мн. ч. - _______

3. Постави подходящи прилагателни имена, за да получиш 
словосъчетания:

_______________

_______________

_______________

_______________

4. Попълни изреченията с глаголите, като ги употребиш 
в правилното лице.

Камен (чета) _________________ приказки.

Лъвът (се готвя) _________________ за скок.

Децата (отивам) _________________ на поход в планината.

5. В пряко или в преносно значение са подчертаните думи. 
Свържи.

Ива облече дебело елече.   преносно значение
                                                                           
Есента облече гората
в пъстра премяна.    пряко значение



6. Помогни на Мила да украси тортата за рождения си ден. 
Тези прилагателни, които в мн. ч. се пишат с двойно –НН –, 
оцвети в червено, а тези, които се пишат с едно –Н –, в зелено.

7. В кое от двете изречения има степенувано прилагателно име? 
Отбележи с V. Постави тире.

 Мъжът тръгна по тихата улица.

 Нашата улица е по тиха през нощта.

8. Отбележи със знак V чашките с лични местоимения в 
3 л., ед. ч. и в 3 л., мн. ч. 
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9. Огради глаголите, които са написани неправилно. 

могът        викат        чувът        лежът        пишат

10. Като извадиш и подредиш само ударените срички на 
думите, ще получиш планина в България: 

риба, салата

Планината е _______________

11. От съществителните имена образувай глаголи.

Пример: ученик  -  уча  

писмо - _____________

рисунка - _____________ 

спорт - _____________

12. Свържи така, че да получиш заглавията на приказки.

Тримата братя и                                          врабче

Лястовица и                                                      златната ябълка

Мечката и                                                лошата дума


