
17- ти март                                                                                                                                                           

1 час Български език и литература. 

Правопис на неударените гласни и на звучните съгласни в думите /затвърдяване / 

1. С буквите на кои гласни се пишат думите? Напишете думите за проверка. 

р  а/ъ ка          ………………………………………………... 

с у/о лен         ………………………………………………… 

л е/и карство ………………………………………………… 

с а/ъ мотен     ………………………………………………...                                                               

Съставете изречение с една от думите  

………………………………………………………………… 

2. В кой ред откривате думи с правописни грешки: 

а/ ръка, копувач, самотен 

б/ сънувам, пътека, списък 

в/ лисица, обущар, купувач 

3. С буквите на кои съгласни се пишат думите? Напишете думите за проверка. 

гълъ б/п   ………………………………………………………. 

гра  т/д    ………………………………………………………. 

кръ к/г      ………………………………………………………. 

мра з/с      ………………………………………………………. 

4. В кой ред откривате думи с правописни грешки:                                                                                          

а/ корап, студ, крив                                                                                                                                

б/ нов, слаб, див                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

в/ глад, здрав, груб 

5. Открийте и поправете грешките. Препишете правилно изреченията. 

Красива, пъстра пеперутка кацна на малка гъпка.  

……………………………………………………………………….                                                       

Мама ми купи слатко шоколатче.                                                                                                         

………………………………………………………………………. 

В тетрадките напишете думи, които може да сгрешите при писане, например: очи, зъб...              

2 час  Български език и литература.                                                                            

Прочетете приказката „Който не работи, не трябва да яде“                                                                         

Направете устен преразказ.                                                                                                                              

Отговорете на въпросите:                                                                                                                                 

1;Каква била Богданка?                                                                                                                                     

а/ много работлива                                                                                                                                                

б/ галена, мързелива                                                                                                                                          

в/ красива                                                                                                                                                           

2.На кой от героите са думите:  „ Който не работи, не огладнява“ ?                                                           

а/ на свекървата                                                                                                                                                  

б/ на майката на Богданка                                                                                                                                 

в/ на стария свекър                                                                                                                                                                                                                                                 

3.Кога дошли на гости родителите й?                                                                                                                

а/ първия ден след сватбата                                                                                                                              

б/ на  втората седмица                                                                                                                                       

в/ на третата седмица                                                                                                                

Препишете думите на Богданка, с които тя посреща родителите си 



 

МАТЕМАТИКА 

Събиране и изваждане. Намиране на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител. 

/затвърдяване/ 

Зад. 1 Намерете неизвестното събираемо: 

56 + …… = 96      …………………………………… 

…… + 18 = 57      …………………………………… 

37 +  ….. = 100     …………………………………… 

65 +  ...... = 98      ……………………………………. 

Зад. 2 Попълнете таблицата: 

   събираемо    15     29      61       34 

   събираемо      48     55    71  

   сбор    88     33    97    100    93    90     72 

 

Зад. 3 През първия ден на похода туристи изминали 15 километра. След втория ден 

изминатите километри били общо 31. Колко километра изминали туристите през 

втория ден? 

Зад. 4 Намерете неизвестното умаляемо, умалител: 

99 - ……. = 31     …………………………………….. 

…. .-  24   = 66    ……………………………………… 

35  - …… = 19    ………………………………………. 

…. -   45   = 55    ………………………………………. 

Зад. 5 Попълнете таблицата: 

    умаляемо      100      96     61      89  

    умалител      49     18        15 

    разлика       35     29     73    18     17       50     79 

 

Зад. 6  Петьо измислил едно число, извадил от него 36 и получил 87. Кое число е 

намислил Петьо? 

Съставете и решете задачи за откриване на неизвестно събираемо, умаляемо, умалител. 


