
1. Прочети текста. Отговори на въпросите, свързани с него.
  Гост
– 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/

Кой пристигна от юг?                           
А. слънцето и цветята  
Б. щъркелът                                        
В. пролетта

Допълни пропуснатата дума в изречението. 
    
Щъркът дългокрак ни води __________________. 
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2. Подреди разместените букви. Ако работиш вярно, 
ще получиш имената на пролетни цветя.

а л е л _____________________

о к и ч к е      _____________________

м з и н у а х р        _____________________

3. Задраскай излишната буква. Напиши думите вярно.

гла д / т ко - ___________  ло ф / в - ___________

връ с / з ки - ___________  сня к / г - ___________

4. Постави пропуснатите препинателни знаци в края на 
изреченията.

–  Бабо Мравке, къде отиваш (   )

–  Тичам, Щурчо, за храна (   )



5. Отгатни гатанката.

Бяло момиче по риза
рано напролет излиза.

Що е то?  ______________________

6. На кой ред всички съществителни имена са от среден 
род?

А. цвете, градина, дом
Б. слон, куче, тигър
В. глухарче, кокиче, лале

8. В кой ред думите са разделени правилно за пренасяне? 

А. басе-йн,  га-йка

Б. инстру-менти, оти-шъл

В. о-чила, вид-ели

7. Поправи етикета на второкласника. Надпиши го вярно.

Тетратка

по писъне

на Петар петроф

от фтори клас

________________________

________________________

________________________

________________________



9. Подчертай умалителните съществителни имена в 
стихчето.

Облаченце бяло, дето плува,
викам му да чуе, то не чува.
Махам му с ръчичка – не поглежда.
Бялата главичка не навежда.

Умалителните съществителни имена са:
А. 2      Б. 4     В. 3

10. Подреди думите по азбучен ред и ще получиш две 
народни мъдрости. Запиши ги.

сполука, наука, няма, без

_________________________________________________

цена, дума, добрата, няма

_________________________________________________

11. Прочети откъса и отбележи от коя приказка е той.

Било сред зима и снежинките се сипели като пух от 
небето. Една царица седяла до прозореца и шиела. Както 
шиела, убола си пръста и върху снега паднали три капки 
кръв.

А. “Пепеляшка“
Б. “Снежанка и седемте джуджета“
В. “Неродена мома“


