
 

ДА УЧИМ ЗАЕДНО 17 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 

2 Б клас 

Кл. ръководител: Добромира Стоева 

 

18.05 – Тема : Звукове, думи, изречения  

 

1 задача: Прочети текста и отговори на въпросите с изречение. 

Екскурзия 

Дайте ми чорапи, 

дайте ми обуща – 

колко е добричка 

мама, че ме пуща! 

Палтото на рамо, 

хляба във торбичка – 

оле, тази мама 

колко е добричка! 

Шаро, ти се връщай, 

Дириш си белята, 

само хора ходят 

горе в планината! 

Оле, закъснявам, 

тръгнали са всички! 

Сбогом, татко, мамо, 

много сте добрички! 

                                Дора Габе 

 



 

 Закъде се приготвя детето? 

 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 Как се чувства детето? Оградете. 

радостно, нетърпеливо, уплашено 

 

 Защо детето не иска да вземе Шаро? 

 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 Открийте повторението. Напишете го. 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 Напишете две словосъчетания от стихотворението 

 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

 Препиши 5 съществителни имена от стихотворението. 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

 Препиши два глагола от стихотворението. Определи числото им. 

Промени го. 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

 

 



2 задача: Препиши диалога, като поставиш правилните знаци в края 

на изреченията. Снимай и ми изпрати задачата! 

- Мамо, може ли да изляза навън 

- Не може, Боби 

- Защо 

- Навън вали дъжд 

- Но, мамо, аз виждам, че вали    Защо не мога да изляза 

 

3 задача : Напиши вярната буква. Напиши думата, с която си 

направил проверка. Снимай и ми изпрати задачата !!!  

ДОБ    Р  / а или ъ / - ……………………………….. 

РЕК       Л  / а или ъ / - ……………………………… 

ЛЕК       Р  / а или ъ / - ……………………………… 

КАЗ      Л  / а или ъ / - ……………………………… 

 

4 задача: : Напиши вярната буква. Напиши думата, с която си 

направил проверка. Снимай и ми изпрати задачата !!!  

ШКА*   / ф или в / - …………………………………. 

РАЗКА* / з или с / - …………………………………. 

ВЛА*  / к или г / - …………………………………… 

ГЪЛЪ*ЧЕ  / б или п / - ……………………………… 

МОРКО*ЧЕ / в или ф / - ……………………………….. 

ДИКТО*КА / в или ф / - ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



5 задача: Напиши изреченията като текст без въпросителната дума в 

тях. Какъв знак ще поставиш в края им? Защо? Озаглави текста. 

Снимай и ми изпрати задачата !!!   

Кога настъпи пролетта?    

Разлистиха ли се дърветата?                 

Кога задуха топъл вятър? 

Как по небето заплуваха пухкави облачета? 

Птичките долетяха ли от юг? 

  

 

 

 

!!!    Домашна работа: Жълто помагало - стр. 54 и стр. 55 

                                           

18. 05 – Спомен на Ран Босилек за една учителка 

Отвори Читанката на стр.98 и прочети текста 5 пъти. 

!!! Домашна работа: Направи теста, който ти изпращам, за да се 

упражняваш. Отговорите на задачите ги пиши в тетрадката / Виж 

примера. /. Снимай написаното от теб и ми го изпрати. 

 

 

                                                                   Т Е С Т 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВТОРИ КЛАС         І гр. 

 

ИМЕ :  ___________________________________________________________________________ 

 

 

 1. Прилагателните имена  огромна, пухкава, красива  поясняват съществителното 

име: 

           А/  ден         Б/  петел           В/  играчка  

 

2. На кой ред прилагателното не е съгласувано със съществителното име: 

          А/  сини мъниста  

          Б/  червена череша 

          В/  пухкаво  Мечо 



 

3.  В кое изречение  НЯМА   прилагателно име : 

      А/   Очите му са направени от сини мъниста. 

      Б/   На вратлето му е завързана розова панделка. 

      В/  През деня Мечо краси стаята ми. 

 

4. Глаголите имат: 

      А/ едно число   Б/ много числа    В/   единствено и множествено число    Г/  

единствено число 

 

5.В коя група всички глаголи  са в множествено число: 

    А/    чета ,четем ,четат  

    Б/    пее ,викаме ,ще спи 

    В/    рисуваме, играя ,скача 

    Г/    пяхме , играят , веселим се 

 

6. Родът на съществителното име се открива с думите: 

    А/   един , една ,едно 

    Б/    какъв , каква, какво 

    В/   един , много 

    Г/    Какво е това? 

7.  В кой ред  всички съществителни  имена са умалителни : 

    А/   селце, гора ,лято 

    Б/   братче ,огледалце , детенце 

    В/   врабченце ,кокиче ,ветрец 

 

8. Преобразувайте даденото изречение във въпросително. Запиши го. 

 

   Само пчеличките бръмчат. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

10.  Моделът        _____  __  ______   ______   __   ______ .       е  на  изречението : 

 

       А/   Почукал на вратата. 

       Б/    Кой почукал на вратата. 

       В/    Господарят си подал  главата от прозореца.    

                         

                                                                                                        

 

/ пишеш в тетрадката/ 

Пример :                                  Тест 

     1 задача   - отговор  В 



  19.05         Тема:  ,, Празник“ 

Отвори Читанката на страница 99. Прочети стихотворението ,, Празник“ 

няколко пъти. Препиши го красиво в тетрадката и направи в нея 

подходяща рисунка. 

 

 20.05            Тема: От какво е изграден българският език 

Отвори учебника по български език на стр.58 и разгледай схемата, за да си 

припомниш. 

1 задача/ страница 59 

Прочети писмото на Ваньо. Изпълни, като си помагаш със схемата от 58 

страница, задачите поставени на екипите. 

 Препиши от писмото думите, които съдържат ЗВУЧЕН СЪГЛАСЕН 

ПРЕД БЕЗЗВУЧЕН. Докажи, че са написани правилно.                          

Пример: книЖка - книЖЕН  

            Помощ:  Здравко- здраве  

                приказка – приказен 

                  

 Препиши думите, в които ГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ се чуват неясно. 

Напиши думи за проверка .  

Пример: картинки – карта 

  Помощ: подари – дар 

                приказки – казвам 

                страхливият – страх 

                работливата – работа 

                пчела – пчелен 

 

 Препиши едно съобщително и едно въпросително изречение. 

                 

                                                                                                                   

!!! Домашна работа: Езикови задачи, страници 62 и 63 



21.05            Тема: Как ще прекарам лятната ваканция 

,, Ваканция, ура!“ 

Прочети стихотворението в Читанката на страница 115. 

!!! Домашна работа : Езикови задачи- страници 64 и 65 

 

 

 

22.05           Тема:,, На Кирил и Методий“ 

 

На страница 97 в Читанката ще откриеш стихотворение за 

Светите братя Кирил и Методий. Научи стихотворението 

наизуст!  

Домашна работа: жълто помагало – страници 64 и 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


