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1.В КОЙ РЕД ВСИЧКИ ДУМИ СА ГЛАГОЛИ ? ОГРАДИ ВЕРНИЯ ОТГОВОР ! 

 

a) рисува, мие, пише, играе; 

б) плаче, скача, пее, вежлив; 

в) тичам, пътувам, съчинявам, песен; 

 

2. ОПРЕДЕЛИ ЧИСЛОТО НА ГЛАГОЛИТЕ . 

рисувам .................................................................................................................. 

играят ..................................................................................................................... 

гледате ................................................................................................................... 

скача ....................................................................................................................... 

 

3 ПРЕПИШИ ТЕКСТА ВЯРНО И КРАСИВО. ПОДЧЕРТАЙ ГЛАГОЛИТЕ . С КОЙ 

ВЪПРОС ГИ ОТКРИВАМЕ ? 

 
Чичо Пейо 
Качил се чичо Пейо на кобилата си и тръгнал за града. Пътят му минавал между 
градините и над главата му се надвесвали клони, отрупани с узрели череши. 
 
Спрял кобилката си чичо Пейо, опрял краката на стремената, поизправил се малко 
и почнал да бере. Бере, яде, бере, яде и си мисли: 
 
"Както съм сега, да има някой да каже на кобилката: "дий!" - ще падна да се 
пребия." 
 
Както си мислил чичо Пейо, тъй, без да иска, изплеснал му се езикът и казал: 
 
- Дий! 
 
Кобилката тръгнала и чичо Пейо се намерил на земята. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 



................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

4. ПРЕВЪРНИ ГЛАГОЛИТЕ ОТ ЕДИНСТВЕНО В МНОЖЕСТВЕНО ЧИСЛО И 

ОБРАТНО. 

БЯГА…………………………  ЛЕТЯТ………………………………………… 

СКАЧАМЕ……………………ПЕЯ……………………………………………. 

ЯМ……………………………..РИСУВАМ……………………………………. 

ПИШЕМ……………………… ЖИВЕЯ………………………………………. 

СПЯ……………………………ДОКОСВАМ…………………………………. 

ГЛЕДАМ……………………... УЧИМ…………………………………………. 
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1.Определете числото на глаголите: 

пея …………….           играем …………… 

скачат ……………       пиша ……………. 

 

2.Подчертай думите, които означават действия! 

 

скачам,   закусвам,   топка, пиша,  дърво                

           весел,  зелена,  пея,  играя,  мечка,  готвя  

           люлея,  ще рисува,  голяма, бягахме 

 

 

3.Огради  верните отговори 

 

*Всички думи на реда са съществителни имена 

а/слънце, грее, сол,  

б/слънце, молив, тетрадка, бяла 

в/малини, ученик, дърво, къща 

 

*Всички думи на реда са глаголи 

а/рисува, пее, пише, играе 

б/плаче, скача, пее, вежлив 

в/тичам, пътувам, песен 

 

*Всички прилагателни имена са написани вярно 

а/малак, ръчен, срасив, дъждовен 

б/хубав, дълъг, щастлив, студен 

в/уморен, сив, игриф, малчалив 

 

                  
4. Напишете пропуснатите глаголи в изреченията: 

 

Всяко лято ние……….. …………… на море. 

На двора ………………………… различни игри. 



Николай ………………………… с водни бои. 

Гълъбът …………………….…… в небето. 

Шивачът ……………………..…… нови дрехи. 

 

5. Отговорете на следните въпроси: 

 

Какво прави лекарят?     …………… 

Какво прави футболистът?   …………… 

Какв прави художникът?   …………… 

Какво прави строителят?   ……………   

Какво прави музикантът?   ……………   

 

 

6.Открий  и подчертай глаголите в стихотворението. 

             Самохвалко 

-Аз пиша приказки чудесни!                                                                                                                 

-И ние пишем също.                                                                                                                                  

-Аз пея като славей песни!                                                                                                                     

-И ние пеем също.                                                                                

 –Аз тичам бързо като вятър.                                                                                                          

-Е, тичаме и ние.                                                                                                                              

–Аз плувам даже под водата.                                                                                                            

–Е, плуваме и ние.                                                                                                                   

 –Навсякъде съм пръв!Грешите!                                                                                                  

-Да, пръв си на хвалбите. 

 


