
23-ти   БЪЛГАРСКИ  ЕЗИК  И  ЛИТЕРАТУРА 

1 час Видове изречения. Текст /затвърдяване/ 

 

1 упр. С думите съставете изречение: 

       съобщително     изречение                                                                 въпросително изречение                            

днес       морето 

в         видях 

видях                     в 

кораб         какво 

морето         днес 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2 упр. Свържете правилно частите на изреченията и ще прочетете три пословици 

  

вълкът  овчар   за три дни  

капка по капка  не става 

всяко чудо   вир става 

          Напишете пословиците:                                                                                                                

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3 упр. Подредете думите в изречение: 

 

          извора, пие, вода, от, еленът 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 ли, топло, времето лятото през 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

       4 упр. Свържете вярно по смисъл частите на изреченията и ще прочетете три 

гатанки 

  от човека по-високо  на небето е постлана 

  хем живее в гората  от кокошката по-ниско 

  пъстра черга негъкана хем гора му на главата 

 

 Напишете гатанките и ги отгатнете 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………                                      

5 упр.Подредете думите в изречение. С какъв препинателен знак ще го 

завършите? Напишете го. 



                  кокичета, ли, първите, вече, цъфнаха 

…………………………………………………………………………………………. 

6 упр. Свържете по смисъл съобщителните с въпросителните изречения. 

Щъркелите отлитат през есента  Кое е най-голямото животно на света? 

Синият кит е най-голямото животно Какъв цвят е фламингото? 

Фламингото е розово на цвят  Кога отлитат щъркелите? 

7 упр.  Какъв знак се поставя в края на въпросителното изречение? 
 

  

             8 упр. Подредете изреченията в текст. Поставете заглавие. 

 Вечер го прибира в гаража. Петьо има нов велосипед. Отпред има фар и звънец.              

Кара го из целия град. Много е красив. 

 ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Съставете  две съобщителни и две въпросителни изречения. 

2 час  Български език и литература. 

Басня.  /затвърдяване / 

Баснята е кратко литературно произведение с поучително съдържание. В него се 

разказва история, осмиваща недостатъците на хората, представени чрез образи 

на животни. 

   От коя басня е откъсът?   …………………………………………………………… 

                                            



Прочетете баснята. 

Кои човешки качества осмива авторът?  

а/ надменност 

б/ инат 

в/ грубост 

г/ глупост 

д/ мързел 

             Кое  изречение най-точно изказва поуката от баснята? Препишете го. 

                                                                                                          

3 час Математика  

Умножение и деление. Умножение и деление с 3 /затвърдяване/ 

 

Припомнете си таблицата за умножение  и деление с 2. Напишете я в тетрадките. 

 

Зад.1 На пет рафта има по три връзки моркови.  Колко е общия брой на 

връзките? Запишете като сбор на равни събираеми. 

………………………………………………………………………………………… 

 

Зад. 2 Четири деца направили по три мартенички. Колко общо са мартеничките?  

Запишете като сбор от равни събираеми. 

…………………………………………………………………………………………. 

Припомнете си таблицата за умножение с 3 

 

Зад 3 Намерете с умножение броя на страните на: 

а/  два триъгълника 

б/ шест триъгълника 

в/ девет триъгълника 

 

Зад. 4 Използвай произведенията, за да намериш частните: 

4. 3 =                        6 . 3 =      5 . 3 =          10 . 3 =                                                                                                                                                                                     

12 : 3 =         18: 3=   15: 3 =   30 : 3 = 

Припомнете си таблицата за деление с 3. Запишете я в тетрадките. 

 

Зад. 5 Сашо имал 18 колички, Мишо три пъти по-малко. Колко колички имал 

Мишо? Колко колички имат двете момчета?                                                                                      

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Зад 6 Намерете с умножение обиколката на равностранен триъгълник със 

страна: 

 

     а/ 3 см  б/ 8 см   в/  9 см.                                      



Съставете задачи, които да се решават с изразите: 

 

 а/  2  .   3   б/ 24  :  3  в/  2 . 3 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

4 час Музика 

Запишете групите музикални инструменти, които знаете. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Припомнете си песента „ Лаленце се люлее“ :  Лаленце се люлее, 

На зелено ливаде                                                                                                                                                       

Не е било лаленце,                                                  

най е било детенце. 

Очите му звездички ……. 

 

 


