
Тема: Познаваме пролетните празници и обичаи 

на нашия  народ 

 

Мили деца, 

       Вие вече знаете много за нашите празници, традиции и обичаи. Пролетните празници са 

свързани с настъпването на нещо ново, дългоочаквано, с усещането за радост , красота и 

веселие.  

      Бихме искали заедно да се докоснем до тяхната неповторимост чрез въпросите, които 

съставихме за вас. 

     Приятна работа! 

 

1. На Тодоров ден се провеждат състезания: 

A. по борба 

B. надбягвания с  коне 

C. стрелба с лък 

 

2. Белият и червеният цвят на мартениците са символ на: 

A. здраве и дълголетие 

B. доброто и злото 

C. плодородие и красота 

 

3. Легендата разказва, че обичаят да се носят мартеници идва още от времето 

на: 

A. цар Симеон Велики 

B. хан Аспарух 

C. хан Крум 

4. Народното въображение е вложило в образа на Баба Марта характерни 

черти: 

A. капризна и непостоянна 

B. весела и забавна 

C. отмъстителна и подла 

 



5. Кукерските маски се приготвят за: 

A. да се състезават с тях 

B. да плашат хората 

C. да гонят злото 

 

 

6. В кукерските игри участват: 

A. само мъже 

B. само жени 

C. жени и мъже 

 

7. На кой ред всички названия на цветя могат да бъдат имена на хора: 

A. Латинка, Гергина, Лале 

B. Мушкато, Лилия, Маргарита 

C. Теменужка, Роза, Иглика 

 

8. Пролетният празник Цветница се нарича още: 

A. Връбница 

B. Бабинден 

C. Моминден 

 

9. Първите пролетни цветя са: 

A. кокиче, минзухар, теменужка 

B. роза, лале, минзухар 

C. лале, синчец, кукуряк 

 

10. Цветница се празнува 

A. една седмица преди Великден 

B. един месец преди Великден 

C. една седмица след Великден 

 

11.  Какво приготвят за Великден? 

A. козунак, шарени яйца 

B. шарени яйца, ошаф 

C. козунак, кравай 

 

 



 

12.  Народната песен „Лаленце се люлее“ се пее на празника:  

A. Лазаровден 

B. Цветница 

C. Великден 

 

13.  За кой празник е съответната народна песен? 

„Отворете нови порти 

Да улезе Лазарица 

Да пошета по дворове 

Като паун по чаршия!“ .................................. 

 

14.  Подредете думите в изреченияи ги запишете: 

1. Гергьовден, люлки, връзват, се, на 

 

 

2. пеят, лазарките, за, здраве, танцуват, песни, и 

 

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

15. Открийте разликите 

 

 
 

 

 

 



16. Какъв цвят се боядисва първото яйце на Великден? 

A. зелено 

B. червено 

C. синьо 

 

17.  Поправете правописните грешки 

Велиkден се празнува три дни, като първият ден е в неделя, когато слет 

тържествена служба се разменят поздравления и фсички се чукат с боядисани 

яица. Този на който яйцето се окаже най -здраво, ще бъде здраф през годината. 

 

18.  Към кой празник можем да отнесем снимката 

A. Лазаровден    

B. Цветница 

C. Великден 

 

 

19.  Свети Георги Победоноцец се изобразява като млад мъж възседнал кон, 

който с копие пронизва: 

A. ламя 

B. лъв 

C. чудовище 

 

20.  Попълнете липсващите думи 

Вила мома три венци____________; 

първи вила от росен ми__________; 

втори вила от бяла ______________; 

трети вила от червен_____________ . 

    Думи за попълване : трендафил, здравец, зелени, пшеница 

 

21. Към кой празник можем да отнесем текста от горния въпрос? 

A. Великден 

B. Гергьовден 

C. Баба Марта 

 



Ключ  

 Верни отговори 

 

1 B 

2 А 

3 В 

4 А 

5 С 

6 А 

7 С 

8 А 

9 А 

10 А 

11 А 

12 А 

16 В 

18 А 

19 А 

21 В 

 

За всеки верен отговор учениците получават по 1 точка. 

 



Критерии за оценка на задачите със свободен отговор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой на точките от теста 23 

Скала за приравняване на точките в оценки: 

23  точки Отличен 6. 00 

22  точки Отличен 5 .75 

21  точки Отличен 5. 50 

20  точки Мн.добър 5.25 

19  точки Мн.добър 5.00 

18  точки  Мн.добър 4.75 

17  точки Мн.добър 4.50 

16  точки Добър 4.00 

15  точки Добър 3.75 

13 въпрос- Приемлив отговор: Лазаровден носи1 точка,ако 

ученика не е отговорил 0 точки. 

14 въпрос  -Приемлив отговор:а)На Гергьовден се връзват 

люлки.или Люлки се връзват на Герьовден.1 точка 

б)Лазарките пеят песни и танцуват за здраве.или Лазарките 

танцуват за здраве и пеят песни.1 точка  Общ брой точки 2 

15 въпрос-При открити пет разлики 1 точка 

17 въпрос При откриване на четирите  правописни грешки в 

думите-след,всички,яйца и здрав 2 точки.При откриване на две 

от герешките 1 точка,при по-малко от две открити правописни 

грешки 0 точки. 

20 въпрос-При допълване на думите в следната 

последователност-зелени,здравец,пшеница,трендафил  1 точка. 



14  точки Добър 3.50 

13  точки Среден 3.25 

12  точки Среден 3.00 

11  точки Среден 2,75 

10  точки Среден 2.50 

Под 10  точки Слаб 2. 

Теста изготвиха-В.Тошева, Д.Кръстенова 

 


