
24- ти март                                                                                                                                                           

1 час Български език и литература. 

    Съществителното име като част на речта. /затвърдяване / 

 

1 упр. Попълнете липсващите думи: 

Думите пролет, сърна, плод, буря, цвят, сняг, ден и др. са части на речта, с които 

назоваваме неща, които можем да видим, да чуем, да си представим. Наричаме 

ги …………………………………………………………, защото съществуват 

навсякъде около нас. 

Същесгвителното име е дума, с която назоваваме предмети / лица /, животни, 

растения, природни явления, чувства и други. Открива се с въпросите 

……………………………………………………………………………………. 

2 упр. Открийте съществителните имена в текста. Подчертайте ги и ги препишете. 

Скиорки 

Пепа живее в град Смолян. Тя е скиорка. Днес е слънчев, зимен ден. Момичето взе         

ските. Тръгна към планината. По пътя към нея се присъедини приятелката й Катя. 

Двете са доволни, че в планината има сняг. Карат ски с удоволствие.  

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

С кой въпрос ги открихте?    

…………………………………………………………………. 

3 упр. В кой ред има думи с правописни грешки: 

а/ ръка, копувач, самотен 

б/ сънувам, пътека, списък 

в/ лисица, обущар, чанта 

4 упр. Какви са думите?  

маса, камък,  буря, мъгла, дъга, тъга, радост ……………………………………….. 

С кои от тях назоваваме предмети?  ……………………………………………….. . 

С кои назоваваме природни явления? ……………………………………………….. 

С кои назоваваме чувства?                   ……………………………………………….. 

5 упр. Под всяка картинка напишете съществителното име.  

                                                  

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

В тетрадките напишете съществителни имена, с които назоваваме предмети, чувства 

и.животни.              

2 час  Български език и литература.                                                                                                   

От коя приказка е откъсът: Прочетете я..                                                                                                                                                            

Старият елен поведе стадото си към високата планинска поляна, където 

растеше зелена и мека трева. Той вървеше с уверени стъпки през старата букова 

гора, защото знаеше всичките долчинки и скатове, познаваше накъде извеждат 

козите пътеки и по кои места ловците поставят засади и копаят дълбоки ями, за да 



пропадат в тях елените и сърните. Старият елен познаваше още всяка бука в гората 

и гнездата на птичките беше запомнил, но той не знаеше, че на двадесет разкрача 

от бистрото кладенче вчера ловците бяха изкопали дълбока яма, покрили я бяха с 

клонки, треволяк и шума, така че, щом стъпи отгоре някое по-тежко животно, да 

се строполи в ямата. Той не знаеше още, че в клоните на старата бука до 

кладенчето ловците са поставили засада и само цевите на пушките им се виждат, 

насочени към ямата. Безгрижно и спокойно старият елен вървеше по пътеката, 

която водеше тъкмо към прикритата яма, а подире му се беше навървило цяло стадо 

от елени, сърни и малки еленчета. 

Когато стадото наближи кладенчето, най-малкото еленче, което тепкаше 

пъргаво най-отзад, превари другите, отиде при водача и викна: 

- Стой, дядо, стой! Не води стадото по тая пътека. 

- Защо? - изви глава към него старият елен. 

- Защото тук някъде има прикрита яма и ловна засада. 

- Откъде знаеш, кутре недорасло? - с досада рече старият елен. 

- Вчера, когато дойдох да си сръбна водичка от кладенчето, видях под 

разклонената бука захвърлени четири остри лопати, с които току-що беше копано. 

- По какво си разбрало, че с тях е било копано? 

- По влажната полепнала пръст върху лопатите. Видях още четири пушки, 

изправени до дънера. Пушките бяха с по две цеви. А вие всички знаете, че пушките на 

ловците имат по две цеви.Ах, дядо, да знаеш как се изплаших! Тътрих да бягам към 

стадото. Сърцето ми щеше да се пукне от страх. 

Старият елен поклати глава и рече: 

- Дядо ти познава в тая гора всяка пътечка и всяка буболечка. Твоята уста още 

мирише на мляко, а искаш да учиш дяда си. Друг път да не си посмяло да ми даваш 

съвети накъде да водя стадото, защото ще те бодна с рогата си. Ти навярно си 

сънувало нощес някакви пушки и влажни лопати. Остани на опашката - там ти е 

мястото! 

И като изправи главата си нагоре, рогатият старец потегли важно напред, 

заклати рогата си и дори почна да тича право към прикритата 

яма. ………………………………                                                                                                                                                                                                

 Направете устен преразказ.                                                                                                                              

Отговорете на въпросите:                                                                                                                                 

1;Защо старият елен бил водач на стадото?                                                                                                                                     

а/ бил много красив                                                                                                                                             

б/ бил най-силен от всички                                                                                                                     

в/ бил много преживял и видял                                                                                                                                                            

2.На кой от героите са думите:  „ Дядо ти познава в тая гора всяка пътечка и всяка 

буболечка“ ?                                                                                                                                

а/ на ловците                                                                                                                                               

б/ на стария елен                                                                                                                        

в/ на сърнето 

 Препишете в тетрадките думите на еленчето, с които то предупреждава водача на 

стадото 

 

 МАТЕМАТИКА                                                                                                                                         

Умножение и деление. Умножение и деление с 4 /затвърдяване/                                                                                                                                  

               

             

 

 



Зад. 1 Колко са врабчетата? а/ запишете като сбор от равни събираеми.                                                        

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

б/ запишете като използвате действие умножение                                                                                                                   

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

Зяд. 2 Колко страни има квадрата?    ……………………………………………………….                                                                                                               

Като използвате действие умножение намерете броя на страните на:                                                                                                                                       

а/ 5 квадрата   ………………………………………………………………………………….                          

б/ 8 квадрата …………………………………………………………………………………..                     

в/ 4 квадрата  …………………………………………………………………………………..                     

Зад. 3 Припомнете си и използвайте таблицата за умножение, за да намерете 

неизвестният  множител: 

6 . ____ = 24      ………………………………… 

3. ____  = 12     …………………………………… 

____ . 4 = 40     …………………………………... 

____ . 4 = 16      …………………………………. 

Зад. 4 Попълнете таблицата: 

   множител     5      2         7     0       8 

   множител       4            4  

   произведение    20      8     4     28     0     36     32 

 

Зад. 5  През първия ден на похода туристи изминали 25 километра. През втория ден 

четири пъти по-малко..                                                                                                                  

а/ Колко километра изминали туристите през втория ден?  

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

б/ Колко километра изминали за двата дни?                                                                                                   

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

Зад. 6 Как намираме обиколката на фигура?  

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

Намерете обиколката на квадрат със страна:                                                                                                 

а/ 6 дм  ……………………………….       б/  8 дм …………………………………….               

в/ 3 дм  ……………………………….        г/ 5 дм……………………………………..

  

Съставете и решете текстови задачи като използвате умножение и деление с 4 . 

 

МУЗИКА      

Избройте струнни музикални инструменти…………………………………………………                        

                    и други                                                                           

Слушайте изпълнение на цигулка. 


