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Упражнение на глаголите- число и лице. 

 

Глаголите (действия) отговарят на въпросите- Какво правя? 

Какво правят?. 

 

Прочети думите и подчертай глаголите. 

човек                разтоваря              пирамида облека 

 

измокрят мост      тиган режем 

 

катерят клон         забера китара 

 

В кои ред има всички думи са глаголи. Прочети ги внимателно, 

задай въпроса, с който определяме глаголите и огради верния 

отговор. 
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А) вървят, катеря, взема, кутия 

Б) обувка, ходя, намирам 

В) взимам, пишат, облича 

 

Нека да си припомним какво знаем за глаголите! 

Глаголите (действия) отговарят на въпросите- Какво правя? Какво 

правят?. 

Число на глагола Лице на глагола 

Едиствено число- ед. ч. 

Множествено число- мн.ч. 

едиствено число          множествено число 

1 л. аз                            1 л. ние 

2 л. ти                            2 л. вие  

3 л. той, тя, то               3 л. те 

 

Определи число и лице на глаголите: 

Пример 1: метем-глагол (Какво правим? Отговаряме- метем), 

мн.ч. (От колко човека се извърхва действието- повече от един) 

1л. (Лице на глагол- множествено число. Ние метем)  

 

Пример 2: зареждат- глагол (Какво правят? Отговаряме- 

зареждат), мн.ч. (От колко човека се извърхва действието- повече 

от един) 3л. (Лице на глагол- множествено число. Те зареждат) 

говоря-__________________________________________________ 



пазарува-________________________________________________ 

рисувате-________________________________________________ 

ядоса-___________________________________________________ 

мия-____________________________________________________ 

разказвате-_______________________________________________ 
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Прочетете текста и отговорете на въпросите към него. 

Хитрец 

След края на лятната ваканция учителката попитала малкия 

Петьо къде е пътувал със семейството си. 

– Бяхме на гости при баба и после – на море в Бургас – 

отговорило момчето. 

– Много добре, Петьо – казала учителката. – А ще ни кажеш ли 

как се пише Бургас – с О или с У? 

– Ъъъ, всъщност не ходихме в Бургас, а във Варна – бързо 

отвърнал Петьо. 

 

Къде е ходил през лятната ваканция Петьо? 
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 Знае ли Петьо как се пише Бургас? 

А) Знае 

Б) Не знае 

В) Срамува се да каже 

Прочети текстта и отговори на въпросите. 

Щъркели 

До нашата къща има стара върба. На нея има щъркелово гнездо. 

Снощи щъркелите се завърнаха от юг. Направиха няколко кръга 

над къщите. Нощта прекараха в старото гнездо. Утрото 

посрещнаха в ливадите. 

Отговори на въпросите:  

Откъде са се завърна ли щъркелите? 

А) север 

Б) запад 

В) юг 

 

Къде щъркелите са прекарали нощта? 

________________________________________________________ 

 

 

Оцвети картинката. 

 

 


