
1. Родно място е:
А. Там, където си роден
Б. Там, където учиш
В. Там, където живее семейството

2. Обществени сгради са:
А. паметник, жилищен блок, къща
Б. училище, читалище, библиотека
В. парк, градина, стадион

3. Огради излишните думи.

градина, влак, самолет, тролей, автобус, 

кораб, велосипед, чаша, молив

/училище/

/име, презиме, фамилия/
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2. клас

АЗ, ПРИРОДАТА И СВЕТЪТ
състезание



4. Определи поведението на децата от картините, като 
използваш думите ПРАВИЛНО и НЕПРАВИЛНО.

______________ ______________ ______________

5. Свържи домашното животно със следите, които оставя.

6. Довърши изреченията: 

А. Училището, в което уча, се казва ______________________.

Б. Моето родно място е _______________________.

В. Моята родина е ______________, а столица е ___________.



7. Прочети текста и направи визитна картичка на героя от 
разказа.
      
 Тази година в Основно училище „Иван Вазов” дойде 
нов ученик – Михаил. Директорът го записа в класа на 
госпожа Мария Тонева. Михаил  разказа на децата от 
втори „А” клас, че е от град Русе. Майка му се казва Ваня 
и е домакиня, а баща му Димитър Георгиев е компютърен 
специалист

Име, презиме, фамилия: 
__________________________________________

Училище: ____________________________

Клас: _______

8. Прочети текста и под всеки куплет запиши сезона, 
за който се отнася.

Топло слънчице припече,    Лист отбрулен хвърка из гората.
никнат семена в пръстта.         Где са птичите ята?
Щъркелите идват вече.           Над гнездата духа хладен вятър.
Кой се връща? ___________ Туй е _____________

Клас до клас безкрай жълтее,   Небето е голямо сито.
всичко е във злато.                          Земята – приказка любима.
Птица пее, слънце грее.             Със захар всичко е покрито.
Хубаво си, _____________         Това се казва снежна __________



9. Кой какво използва в работата си? Свържи.

художник                                 термометър
          
лекар                                           четка и бои
  
певец                                          игла и конец 
          
шивач                                     микрофон

10. Огради ГРЕШНИТЕ твърдения.
А. Седмицата има 5 дни.
Б. Годината има четири сезона - пролет, лято, есен, зима.
В. Тръгвам на училище през есента.
Г. Столицата на България е Бургас.

11. Ако е позволено, подчертай изречението със зелен цвят, 
ако е забранено – с червен.

А. Автомобилите преминават на червен светофар.

Б. Пешеходците пресичат на пешеходна пътека.

В. Децата играят футбол на кръстовище.

Г. В автобуса се говори тихо.


