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1. Постави правилно прилагателните имена и препиши текста: синьо, 

шарени, сиви, палави, розови, детското, малката, пухкав, облачно, 

мрачно, лъскава. 
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2. Подреди прил. имена според рода им. 

 

 
 

 

 

 

 
 

3 . Препиши в тетрадката следния текст с ръкописни букви: 

 Един цар имал трима синове. Когато наближила смъртта му, той 

разделил царството си на две и дал на двамата си по-големи сина по 

половина, а на най-малкия си син дал коня и сабята си. Всички били 

доволни от делбата и когато старецът умрял, двамата братя станали царе, а 

третият възседнал бащиния си кон, взел тежката сабя, простил се с братята 

си и тръгнал по света да си търси късмета. 



 
4. Определи рода на прил. имена 
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Прочети внимателно текста. 

 

 

Мравката и гълъбът  

         Една жадна мравка, отишла до една вода, но била завлечена 

от нея и за малко да се удави. Един гълъб видял това. Откъснал 

от близкото дърво едно клонче и го хвърлил във водата. 

Мравката се качила на клончето и се спасила.  

 Веднъж един ловец нагласил своя лък и тръгнал на лов за 

гълъби. Тъкмо щял да стрелне гълъба, мравката го видяла и го 

ухапала за крака. Ловецът трепнал и не можал да 

улучи гълъба.              

 

 

 

Запиши кои са главните герои в текста? 
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Защо мравката отишла до водата? 

а) защото пътят й минавал край водата; 

б) защото била жадна; 

в) защото там я чакал гълъбът. 

 

Как гълъбът помогнал на мравката? 

а) подал й клонче; 

б) подал й крилцето си; 

в) не й помогнал. 

 

Как мравката се отблагодарила? 

а) ухапала ловеца; 

б) спасила гълъба от изстрела; 

в) предупредила гълъба за опасността. 

 

 

Коя е поуката в баснята? 

а) Пази се от ловеца; 

б) Доброто винаги се възнаграждава; 

в) Помагай само на онзи, който ти помага. 


