
РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР  

ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ- 

 ХАСКОВО 

6300 Хасково, ул.”Иглика” №14 етаж 3, тел.: 038/668292, e-mail: rc_haskovo2006@abv.bg 
 

РАБОТЕН ЛИСТ  ПО БЕЛ 

  

От ресурсен учител: Десислава Георгиева 

На:Радослав Василев Иванов – 4 кл. 

ОУ "Ш. Петьофи", гр.Хасково 

 

Съобщителни изречения 

Изречения са тези, с които съобщаваме нещо, се наричат 

съобщителни. Те започват с главна буква и завършват с точка „.“ 

    

  Строителят работи.                 Художникът рисува картина. 

 

 

 

 

 

 

mailto:rc_haskovo@abv.bg
mailto:rc_haskovo@abv.bg
mailto:rc_haskovo@abv.bg
mailto:rc_haskovo@abv.bg
mailto:rc_haskovo@abv.bg
mailto:rc_haskovo@abv.bg
mailto:rc_haskovo@abv.bg


Зайчето носи морков.                       Детето пише домашни. 

И четирите изречения започват с главна буква, с тях се съобщава 

информация и завършват с точка. Това означава, че те са 

съобщителни изречения. 

 

 

Напиши пропуснатия препинателен знак е края на 

съобщителното изречение. 

 

 

 

  

 Момичето се грижи за цветя_     Децата играят_ 

А) .    Б) ?    В) ! 

Прочети изреченият и подчертай съобщително изречение? 

           

 

 

 

Защо Иван не иска да яде?      Децата отиват с радост на училище. 

 



 Състави сам съобщително  

изречение по картинката. 
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Страхлив другар 

Една сутрин Хитър Петър отишъл с един приятел в гората на лов.  

Както вървели и приказвали, ненадейно пред тях излязла 

мечка. 

Петровият другар много се изплашил. Хвърлил пушката и 

едва успял да се качи на най- близкото дърво.  

Хитър Петър хукнал да бяга, но се препънал и паднал на 

земята. 

Мечката отишла при Петър. Подушила го, позавъртяла се и си 

отишла. 

Ловците дошли на себе си. Приятелят се смъкнал от дървото, а 

Петър станал от земята. 
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1. Кога Хитър Петър и приятелят му отишли на лов?   

А. една вечер        

Б. през нощта        

В. една сутрин   

         

2. Какво правели двамата ловци, преди да ги срещне мечката? 

А. криели се 

Б. разговаряли 

В. хранели се  

 

3. Как приятелят на Петър се спасил от мечката? 

А. Скрил се зад едно дърво. 

Б. Качил се на едно дърво.  

В. Избягал много, много далече.  

 

4. Какво направила мечката,когато се доближила до Петър? 

А. Позавъртяла се, подушила го. 

Б. Позавъртяла се и легнала да спи. 

В. Подушила го и го ухапала. 

 

4. Какъв извод си направил Хитър Петър за следващия път, когато 

отива на лов? 

 

 


