


звукове

изречения

думи

текстСтроеж на езика

Да си припомним!

I



2. Коя от тези думи е отговор на гатанката?

о

був

ки

пче
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ци
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ла

ко

1. Кои думи се крият в цветята?

Вързани вървят, отвързани стоят. 

Що е то?



3. Подреди думите в изречение.

човекатрудъткраси
грози

го мързелъта

4. Подреди изреченията в текст. Озаглави го.

Оплакало се на тримата си приятели.

Вторият му рекъл да си я потърси отново.

Едно дете си изгубило закуската. 

Третият му предложил своята закуска.

Първият казал , че това е много лошо.

2.

4.

1.

5.

3.

Приятели



Звукове и букви. Да си припомним!

букви на

гласните

звукове
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о      у

е      и

букви на

съгласните

звукове
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Тези странни букви!

щ           ш + т

ю            й + у

я            й + а 

ь        буква без звук

II



4. Подреди в азбучен ред!

антена, ваза, домат, дърво, жълтица, жито, злато, малина, 

трактор, цвете

дърво, ваза, цвете, антена, жито, домат, трактор, злато,

жълтица, малина 

5. Подреди в азбучен ред!

палто, пламък, портокал, пиленце, пеперуда

палто, пеперуда, пиленце, пламък, портокал



7. Направи проверка и напиши правилно думите.

м … ре –

г … ра –

… хо –

… ко –

р … ка –

в … долаз –

пл … те –

п … ле –

о          морски

о          горски

у        ушен

о         очен

ъ         ръчен

о              воден

е          плетка

о           полски



8. Препиши думите, като  на мястото на буквата на 

звучния съгласен запишеш буквата на съответния 

беззвучен съгласен.

бере - п ере

вар - ф ар

гара - к ара

роза –ро с  а

боза  - бо с  а

гора - к ора

жега - ш ега

диня  - т иня

коза - ко с  а



ме

бра

пле

12. Кое зайче кое морковче ще изяде? Направи проверка.

д
т

плод

плот



Думи Да си припомним!

думата може да бъде:

III

съществително име
прилагателно име
глагол



Да си припомним!

съществително име
означава предмет, животно, ряастение или явление
Открива се с въпроса: 

„Какво е това”?



Да си припомним!

съществително име
Определя се род и число 

род

м. р.- един; 

ж. р- една; 

ср. р.- едно.

един компютър

число

Единствено число- само 
един предмет

цвете

Множествено число-
повече от един предмет

цветя 



Да си припомним!

съществително име

може да бъде:

съществително нарицателно: предмети, животни, природни 

явления

буря

топка

съществително собствено:

имена на хора, животни, градове, села, държави,училища, заводи 

и други 

Пример: Иван,  Зайо Байо,  България;   гр. София;     

река Марица ...

Съществителните собствени имена се пишат с главна буква.



Да си припомним!



Да си припомним!

Означава признак на предмет

Открива се с въпросите:

какъв за за м.р.; 

каква за ж.р.; 

какво за ср.р.;

какви за мн.ч.

Прилагателното име се съгласува по род и 

число със съществителното име



Да си припомним!

малко котенце - какво котенце - малко

бял кон
весели деца

снежна зима



Да си припомним!

Глагол 

означава  дейстие или състояние 

Открива се с въпроса “Какво прави”

вятърът духа

кончето тича

бебето спи



Да си припомним!

Глагол 

Определяме число 

Единствено число 

когато един предмет 

извършва дейстието

детето танцува

Множествено число

Когато повече от един предмет 

извършва дейстието

Звездите блестят



Да си припомним!

ІІІ. Изречение

Изречението се 
образува от думи, 

които са свързани по 
смисъл.



Да си припомним!

Изречение

По цел на изказване 

изреченията са 

съобщителни и 

въпросителни.



Да си припомним!

Изречение

Изречение, с което се съобщава 

нещо се нарича съобщително.

То завършва с точка.

Едно животно премина пред нас.



Да си припомним!

Изречение

Изречение, с което се задава 

въпрос се нарича 

въпросително.

То завършва с въпросителен 

знак.

Ще се върне ли обратно?



Да си припомним!

ІV. Текст

Всеки разказ, диалог, всяко описание е 

текст.

Характерно за текста е неговата цялост и 

свързаност.

Текстът бива художествен и научен 

/нехудожествен/



Да си припомним!

Художествен текст

Тръгнал Ежко за студена водица. 

Вървял, вървял. Сядал, ставал... 

Тук отбил се да почине.. Там спрял 

се да поприказва...
Научен текст



ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Ти достигна до 

края и научи 

много!


