
26-ти март                                                                                                                                                        

1. Български език и литература.   

Съществителното име като част на речта. Род и число на съществителното име. 

/затвърдяване/ 

Упр. 1  Попълнете липсващите думи:  Съществителното име има род. То може да бъде 

от мъжки, женски или среден род. Родът му се определя с думите 

  един за ……………………….род                                                                                                       

  …………………….за женски род 

  едно за ………………………. род 

 

Упр. 2 Свържете думите в словосъчетание: 

   куче 

      

един   фризьор 

     

дете 

една    

куфар 

    

чаша 

едно    

къща 

 

Упр. 3 Съставете по едно изречение със съществително от мъжки, женски и среден 

род.                                

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

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

…………………………………………………………………………………………… 

Упр.4 Допълнете липсващите думи : Съществителното име се променя по число. 

Когато с него назоваваме един предмет / лице /, то е в ……………………. число. 

Когато с него назоваваме много предмети  /лица/, то е в ………………….. число.   

Числото на съществителното име се определя с думите …………………,  една, 

……………………… за (ед. ч. ) и …………………….. ( мн. ч. ) 

 

Упр. 5  Съставете  едно изречение, в което съществителното име  роза да е в 

единствено число и едно, в което да е в множествено число.                                                                  

…………………………………………………………………………………………………

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

Упр.6  Припомнете си и не грешете: 

   един    много 

         завой    завои 

         кравай   крава…… 

         тролей   троле……. 

        поро……   порои 



Упр. 7  Нека цветята и животните отидат по местата си: / според рода и числото / 

м.р., ед. ч………………………………………………………………………………………      

ж.р., ед. ч……………………………………………………………………………………… 

ср.р., ед. ч……………………………………………………………………………….......... 

мн.ч.       ……………………………………………………………………………………. 

 лале, роза, куче, мечка, кокиче, минзухар,зюмбюл, котка, тигър, врабче, нарциси 

Измислете и запишете в / тетрадките /съществителни имена, които да се различават по 

род и число. 

 

2  час Български език и литература Прочетете стихотворението „Мила Родино“ 

Отговорете на въпросите: 

1. С какво поетът сравнява родината по хубост и плодородие? 

2. С кои думи на обич се обръща писателят Любен Каравелов към Отечеството ни? 

Препишете изреченията: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

3. Подреди думите и ще прочетеш чудесна мисъл от Алеко Константинов  

опознай,  обикнеш,  я,  за, да, Родината      

    

Препишете стихотворението  / в тетрадките/  и го научете наизуст.  

 

 

 

 

 3. час  Изобразително изкуство 

От пластилин изработете  ваза с красиви пролетни цветя. 

 


