
ТЕМА : ИСКАМ ДА ТИ РАЗКАЖА.............. 

Мило дете, 

 Хората разказват за безброй разнообразни и необикновени неща, 

които им се случват, за да предадат знанията и опита си. Ние също искаме 

да ти разкажем...... 

 Разбери повече за обредите и обичаите през пролетта,за кукери и 

лазарки.......за Гергьовден и за Великден! 

Открий откъде са дошли и как ги посреща народът! 

Докажи, че и ти ги пазиш така ревниво до днес! 

Всичко това ще направиш сам като решиш задачите, които сме 

подготвили за теб.  

 

1.На снимката са показани? 

      а) коледари 

     б) кукери 

     в) сурвакари 

    

 

 

2. Защо  кукерите имат звънци на кръста? 

      а)  да ги чуват надалече 

     б) да ги посрещнат 

     в) да гонят злото и болестите 

 

 



3. Какво се прави на първи март? 

         а) прави се баница с късмети 

        б) боядисват се яйца 

        в) подаряват се мартеници 

4.Защо си подаряваме мартенички? 

       а)  за здраве и дълголетие 

       б)  за красота и сила 

      в) да ни пази от злото 

5. През кой сезон се празнуват  Лазаровден и Цветница?  

       а) зимата 

      б) пролетта  

      в) лятото 

6. Кога се боядисват яйца?                                         

      а) на Коледа 

      б) на Великден 

     в) на Гергьовден 

7. Как се подготвяме за Великден? 

     а) Украсяваме портретите на св.св.Кирил и Методий. 

    б)  Украсяваме елхи. 

    в)  Приготвяме козунак. 

 

 

 



8.Кое е подходящото пожелание за празника Великден? 

   а) Христос Воскресе! 

   б) За много години! 

  в) Честито Рождество Христово! 

9. Какво се прави на Гергьовден? 

     

 а) хвърлят се венци в реката 

б) сурвака се за здраве 

в) връзват се люлки  

 

10.Наблюдателни ли сте? 

 

 



11. Отдели думите и ще откриеш четири пролетни празника. 

 

 

12.На мястото на точките постави в или във. 

Мама слага измитите яйца  ....  вряща вода. Варят се осем- десет 

минути.Пуска всяко яйце .... боя за яйца. Стоят .... боята пет минути. 

Подрежда боядисаните яйца .... кошничка. 

 

13.Прочети текста и отговори на въпросите. 

 Лазаровден е голям пролетен празник . Празнува се една седмица преди 

Великден. Всяка година е на различна дата. В лазаруването участват само 

моми (девойки), които са вече за женене. 

а)Кога се празнува Лазаровден? 

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

б)Всички ли могат да лазаруват? 

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

14.Разгледай картинките и напиши имена на хора, които празнуват своя 

имен ден на Цветница. 

                       

____________      _________________     ______________        _____________ 

 

15. Попълнете в текста липсващите думи. 



                                                 Великденски яйца 

 Сутринта  в  ............................. всички се събрахме. Баба  Цоцолана 

изнесе .................., а аз бои приготвих. Грабнаха  всички паници, лъжици и 

............, и четки. И работа кипна за чудо и приказ. Всеки боядисва. Всеки 

цапа, ............. и боя размацва накъдето свари.Така чак до пладне яйцата 

червихме. Най-после и ние самите на  .................. яйца се преобразихме. До 

вечерта късно бояджии бяхме и много се ....................... .  

Ран Босилек 

Думи за допълване:  смяхме, яйцата, шари, четвъртък, бои, шарени 

16. Зачертай излишната буква в думите. 

 На мартениците хората приписвали  да откриват път на Слънцето, за да 

са/ъбуди  в/фсичко живо. 

 Червеният цвят в народната представа е способен да прогонва теж/ш -

ките болести, особено през пролетта. Белият цвят пък е символ на  да/ъл- 

голетието. И затова когато връзвали пъстрите конци, старите благославяли: 

„Да си червен и здрав/ф, да о/устарееш и побелееш като Стара планина!“ 

 17. Подредете думите в изречения и ги запишете. 

     а)  яйце, първото, на, Великден , е , червено, боядисано 

 

   б)  е, свети Георги , нарисуван, на, кон бял 

__________________________________________________________________ 

 

18.Кой светец е нарисуван на картинката? 

    _________________________________ 

КЛЮЧ 



Верни отговори 

1 А 

2 В 

3 В 

4 А 

5 Б 

6 Б 

7 В 

8 А 

9 В 

  За  всеки верен отговор на задачи с № 1 до 9  учениците получават по 

1 точка. 

Критерии за оценка на задачите със свободен отговор  

10 Ученикът получава 1 т.ако е открил 5 разлики и 0 

т.ако не ги е открил 

11 Приемлив отговор 

Лазаровден,Цветница,Великден,Герьовден.Учени-кът 

получава 1 т., ако е открил и отделил 4 празника и 0 т. 

Ако е открил по-малко от 4 празника 

12 Приемлив отговор, ако е поставил 1 път предлог във и 

3 пъти в ученикът получава 1 т. , 0т. Ако не е 

поставил вярно предлозите в и във 

13 а) Приемлив отговор- през пролетта-1т. 

б) Приемлив отговор- само девойки(моми) за женене-

1 т. За всеки друг отговор- 0 т. 

14 Приемлив отговор- Роза,Лилия, Теменужка,Здравко, 

Здравка-1т.и 0т. ако не са написани тези имена. 

15 Приемлив отговор- ако думите са поставени в 

следната последователност: 

четвъртък,яйцата,бои,шари,шарени,смяхме.Ученикът 

получава1т. 

16. Приемлив отговор-

събуди,всичко,тежки,дълголетие,здрав,остарееш.За 

вярно изпълнение на задачата ученикът получава 1т. 

17. а) Приемлив отговор-Първото боядисано яйце на 

Великден е червено. или На Велекден първото 



боядисано яйце е червено.- 1т. 

б) приемлив отговор- Свети Георги е нарисуван на 

бял кон. или На бял кон е нарисуван свети Георги-1т. 

18. Приемлив отговор св.Георги-1 т.,ако ученикът не е 

разпознал св.Георги получава 0 т. 

 

Общ брой точки: 20 

Скала за приравняване на точките в оценки: 

от 0 до 6 точки слаб 2,00 

7 точки среден 3,00 

8 точки среден 3,25 

9 точки добър 3,50 

10 точки добър 3,75 

11 точки добър 4 

12 точки добър 4,25 

13 точки много добър 4,50 

14 точки много добър 4,75 

15 точки много добър 5,00 

16 точки много добър 5,25 

17 точки отличен 5,50 

18 точки отличен, 5,75 

19 точки отличен 6,00 

20 точки отличен 6,00 

 

 


