


Кой е гербът на България?1.

б)

а)

в)



Коя е столицата на България?2.

а) Варна

б) Пловдив

в) София



Кое определение за кое населено място се отнася?3.

селскостопански постройки

предимно многоетажни сгради

малко населено място

само къщи с дворни места

голямо населено място

превозни средства – тролеи

село

град



Кои са членовете на семейството?4.

а) родители и деца;

б) родители и братовчеди;

а) баба, дядо и деца.



Кое е излишното?5.

самолет

автобус

летище

автомобил

влак

компютър

телефон

телевизор

хладилник

GSM

ватман

градинар

пилот

шофьор

машинист



Подреди в две колонки:6.

растения, скали, въздух, животни, вода, звезди, човек

ЖИВА ПРИРОДА НЕЖИВА ПРИРОДА

растения скали

въздух

животни вода

звезди

човек



Кои са частите на растенията?7.

б) корен, стъбло, листа, цветове, плодове със 

семена;

а) корен, стъбло, листа, клони;

в) корен, стъбло, листа, бодли, цветове.

плод

цвят

стъбло

лист

корен



Групирай според вида на стъблото.8.

дървета храсти тревисти растения

шипка
ягода

липа
череша

дрян

малина

кестен кокиче маруля



Кое твърдение е вярно и кое не е?9.

Сърната е домашно животно.

Котката е домашен любимец.

Таралежът се отглежда в селскостопанския двор.

Човекът се грижи за селскостопанските животни.

От кокошката получаваме яйца и месо.

От кравата получаваме вълна.

Ярето е малкото на козата.

Не

Да

Не

Да

Да

Да

Не



Кои са частите на човешкото тяло?10.



Кои са сетивните органи?11.



Да си припомним!

Част от храната си добиваме от растенията. Това са плодовете,

зеленчуците и житните растения. Повечето от тях може да се

ядат сурови. Това е растителна храна.

Храната, която получаваме от животните, се обработва преди

да се яде. Тя се нарича животинска храна.

храна

растителна

животинска

млечни продукти

месни продукти



Да попълним таблицата.12.

растителни храни месни продукти млечни продукти

кашкавал

домати

малини

луканка

салам

извара

пшеница сирене пържола



Какво е необходимо на човека, за да бъде здрав?13.

Да се храни пълноценно.

Да спазва добра лична хигиена.

Да спортува.

Да ходи на разходки в планината.

Да се калява.

Да посещава редовно личния си лекар.

Да посещава редовно зъболекар.




