
ДА УЧИМ ЗАЕДНО 

II Б клас, класен ръководител Добромира Стоева   

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

16.03.2020г     Тема:  ,,Чадър“- Леда Милева / Читанка, стр.73/.    

 

1 задача : Деца, днес ще прочетем едно стихотворение, написано от Леда Милева.  

Заглавието вие сами ще откриете, ако познавате добре азбучния ред. 
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Ч А Д Ъ Р 

  

БРАВО!!! 

2 задача: ,, Чадър“ е заглавието на стихотворението, написано от Леда Милева. 

Отворете смело читанките на страница 73 и го прочетете. 

3 задача: Опитайте се да отговорите на въпросите след текста. Можете!!!! 

4 задача. Препишете внимателно и красиво стихотворението. Подчертайте с две прави 

линии глаголите в него. 

Да си припомним!!! 

ГЛАГОЛИ –думи, с които се назовават действия или състояния на хора, 

животни, предмети и други. Откриват се с въпросите ,, Какво прави?“,  

,, Какво правят?“. 

  

17.03    Тема: ,, Умалителни съществителни имена „  / У,стр.42 и 43 / 

1 задача : Името ни отличава. 

                  То и нещо пожелава: 

                   Здравко трябва да е здрав. 

                    Добри добрини да прави. 

                    Веско да е с весел нрав.  

                    С ум да се прослави Слави. 

Колко на брой съществителни собствени имена откри в стихотворението? 



Здравко, Добри, Веско, Слави- това са имена на момчета, деца във втори клас. 

2 задача : Георги е дете на 1 година. То е много малък, забавен . 

 То е малко  …… / дете/. 

То е малко детенце. 

Думата детенце каква част на речта е ?  

БРАВО!!! Това е съществително нарицателно име. 

Какво изразяваме с нея?  

Умалителните съществителни имена назовават малки предмети, животни,    

растения и други. С тях често се изразяват чувства / обич, умиление/.                          

                                                        

3 задача: Сравни съществителните имена в колонките. Кои назовават малки предмети? 

Кои изразяват нежност, умиление? 

бор гъба сестра 

борче гъбка сестричка 

   

4 задача: Открий и препиши умалителните съществителни имена. Състави изречения с 

тях. 

 То е с късичка опашка, 

с кривички крачета, 

Със очички кръгли, живи, 

с виснали ушета. 

Майка му е на сиджира 

Вързана на двора, 

Все ръмжи и все се зъби, 

Щом минават хора. 

А детенцето се гали, 

лиже му нослето –  

щом нослето с студено, 

здраво е детето.  

Тя си ляга, то завира 

муцунка и суче- 

ще порасне то на мама 



зло овчарско куче. 

                 / ,, Кученцето“- Дора Габе/ 

 

 

18.03    Тема: Род и число на съществителното име /У, стр.44 и стр.45/. 

 

Мъж, жена, баща                                                 

и син, 

а и майка и дете. 

Всичко колко стават те? 

 

 

 

1 задача: Свържи всяка от думите 

един, една 

или  едно със съществителните 

имена , с които тя се съчетава.  

 

                     

        един                    една                               едно 

мъж      баща      жена       майка           дете                   момче 

 

БРАВО!!!!! 

Съществителните имена имат род- мъжки, женски или среден род. Той 

се определя с помощта на думите един, една, едно.                                                                                                           

 

2 задача:  

Ана изяде един портокал. 

За правилен отговор се дава една точка. 

Намерих едно топче. 

Мама купи портокали. 

Събрах шест точки. 

Събирам стъклени топчета.                            

  



В коя колона подчертаните думи означават един предмет? А в коя колона те 

означават много предмети?  

Съществителните имена могат да бъдат в единствено число / ЕДИН/ 

и в множествено число / МНОГО/.                                                                                                                          

 

3 задача: Коя ябълка от кое дърво е паднала? Състави изречения и ги запиши. 

 

  

 

18.03     Тема: Синя приказка“- Леда Милева / Читанка, стр.74 и стр. 75/.             

Скоро капчуците ще запеят, ще пристигне у нас пролетта, от бялата цъфнала трънка ще 

се обади черния кос…..Сигурна съм, че много от вас откриха думички от стихотворе-

нието ,, Пролет“ на Димитър Гундов. Припомнете си го. 

Предложете ваше начало на приказка, в която историята ще се случва през пролетта. 

,, Повя южнякът….“- това е началото на ,, Синя приказка“. Ще я откриете на 

страничка 74  в Читанката.  

Прочетете приказката и отговорете на въпросите след нея. 

Нарисувайте илюстрация. 

Потърсете други текстове- приказки, стихотворения, гатанки за пролетта. Препишете.  



19.03       Тема: Описвам предмет / У, стр. 84 и стр.85/. 

Знам, че обичаш музиката . Намери в YouTube песента ,, Празнична торта“. Надявам се 

да ти хареса!  

1 задача: Нарисувай каква торта искаш да имаш на рождения си ден. След като 

завършиш рисунката, опиши тортата с думи. Напиши ги. 

2 задача: Днес и Мая има рожден ден. Каква торта има тя, ще разбереш като прочетеш 

текста на страничка 84 от учебника. 

3 задача: Напиши думичките, които ти помагат да си представиш тортата на Мая. 

Описанието е текст, в който се описват признаци и качества на предмет, растение, 

животно, човек, природна картина. 

Когато създавам текст описание: 

 Описвам подробно признаците и качествата. 

 Използвам най- подходящите дими. 

 Пиша кратки и ясни изрешения. 

 Избягвам повторенията. 

    4 задача: Сега опиши колко сладка и красива е твоята торта. Помагай си с рисунката 

и със следния план: 

 Коя е твоята любима торта? 

 Колко е голяма? 

 Каква е нейната форма? 

 От какво е направена? 

 С какво е поръсена? 

 Каква украса има? 

20.03      Тема: ,, Момиче мъничко“, ,, Синигерова сватба“ / Читанка, стр.76 и стр.77/. 

Припомни си кои български народни песни сме учили в часовете по музика. Какво 

знаем за тях? 

Те, подобно на народните приказки, са създадени преди много години. Нямат 

автор. Предавали са се от човек на човек. В тях се разказват случки от живота 

на хората. Описват се преживявания. 

1 задача : Прочети двете народни песни. Отговори на въпросите след тях.  

2 задача: Направи си тетрадка, в която да записваш значението на непознатите думи. 

3 задача: Представи си, че си поканен на сватба  в приказната страна на животните, 

където всичко е малко. Опиши я, като си помагаш с текста на стр.77. Използвай 

умалителни съществителни имена. 

 

Работихте чудесно тази седмица!!!!   БРАВО!!!!  


