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ТЕМА : Пролетни празници и обичаи 

Мило дете, 

 Големият български поет, писател и етнограф Любен Каравелов е 

казал: „Обичам  българския народ, обичам неговите песни, приказки,  

мъдрости, които разкриват богатствата на една неписана история. 

Мъката и радостта народът ни е обръщал в песни. Умеел е да разхубавява 

живота си  с много  обичаи и празници. Слушали сме ги от нашите баби , а 

те  от своите  и така през вековете  са дошли до нас старите мъдрости, 

дошли са празниците ,които се тачат и до днес, защото в тях пулсира 

душата на българина.“ 

Открий откъде са дошли и как ги посреща народът! 

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

Всичко това ще направиш сам като решиш задачите, които сме 

подготвили за теб за 40 минути. Прочети внимателно условието на  всяка 

от тях. 

Приятна работа! 

Име,фамилия..........................................................клас.......................  

1. Кои птици  НЕ свързваме с настъпването на пролетта?                    1т.  

         а/ лястовици 

         б/ щъркели 

         в/ гълъби 

 

2. Мартениците се свалят когато:                                                                 1т. 

         а/ видим щъркел 

         б/ цъфнат кокичетата 

         в/ чуем кукувица 
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3. Какво нямат кукерите?                                                                               1т. 

         а/ маски 

         б/звънци 

         в/ венци  

 

4. Кой от изброените предмети НЕ е част от украсата на лазарките?     1т. 

       а/ шарени престилки 

        б/ шарени чорапи 

        в/ шарени торбички 

 

5. Тодоров ден се нарича още:                                                                          1т. 

        а/ Конски Великден 

        б/ Лазаровден 

        в/ Великден 

 

6. Кои от изброените имена са име на мартеница?                                      1т. 

         а/ Пенчо и Пенда 

         б/ Мартичка и  Пендо 

         в/ Пижо и Пенда 

 

7.  На кой ред изброените думи се отнасят за Великден?                           1т.  

          а/ венци, люлки, козунаци 

          б/ яйца, козунаци, възкресение 

          в/ маски, звънци, яйца 

 

8. Огради реда с имена на хора, които празнуват своя имен ден на 

Цветница :                                                                                                            1т.     

            а/ Маргарита, Иван, Лилия 

            б/ Божура, Здравко, Ясен 

            в/ Явор, Роза, Атанас 
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9. Деца лазаруват, но са забравили части от песента. Кои са 

пропуснатите думи ? Избери ги от предложения списък и ги напиши на 

подходящото място.                                                                                    2т. 

         Лаленце се ................................                                     клати  

         на зелено ливаде .                                                          люлее 

         Не е било...................................,                                    лаленце  

         най е било детенце.                                                      цветенце 

        Майка му го .............................                                     будеше  

        и  му милно думаше.                                                     събуждаше 

10. Свържете празника с израза:                                                                     2т. 

               

          Баба  Марта                                                  Прости ми!                   

 

               Великден                Бягайте змии и гущери! 

 

              Сирни заговезни      Честита Баба Марта! 

               /Прошка/ 

 

              Благовещение  Христос Воскресе!  

 

  11. Зачертай грешната буква в следния текст:                                      3т. 

 

            Карнавалът на кукерите е най-известния в Б/българия. В него 

о/участват предимно мъже. Те са о/ублечени в теж/шки кожени костюми. 

На  лицата си имат страшни маски с рога и зва/ънци. Те дранчъ/ат при 

всяко движение на тялото. 
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12. Свържи празника с обичая:                                                                 2т. 

 

              Гергьовден                                                      Зарязване на лози.                                             

 

               Трифоновден              Надбягване с коне. 

 

              Сирни заговезни      Бране на здравец, люляк и  

               /Прошка/ гергьовско цвете. 

 

              Тодоровден                                                  Младите искат прошка 

  от по-възрастните. 

 

 13. Прочетете текста и отговорете на въпросите:                                 2т. 

           Лазаруването е обичай,  с който се свързва идването на 

пролетта.Лазарките са само млади момичета.На лазаровден те берат 

върбови клонки, с които украсяват входните врати на къщите и цветята, 

от които ще си оплетат венците. Тръгват из селото от къща на къща, 

пеят песни и благославят за здраве и добра реколта.  Домакините ги 

посрещат и даряват с бели яйца, които се събират за Великден. 

 С кой сезон свързваме лазаруването:........................................................ 

 С какво се украсяват входните врати.................................................. 

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

 За какво благосляват лазарките .......................................................... 

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

 С какво ги даряват стопаните .............................................................. 

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

14 Открий и оцвети името на български обичай, който е известен от 

времето на траките:                                                                                1т. 
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КЛЮЧ 

Верни отговори 

1 В 

2 А 

3 В 

4 В 

5 А 

6 В 

7 Б 

8 Б 

  За  всеки верен отговор на задачи с № 1 до 8  учениците получават по  

1 точка. 

Критерии за оценка на задачите със свободен отговор  

9. Приемлив отговор- ако думите са поставени в следната 

последователност: люлее, лаленце, будеше.Ученикът 

получава 2т. Ако не са поставени думите в тази 

последователност или са заменени 0т. 

10. Приемлив отговор  Баба Марта-Честита Баба Марта, 

Сирни заговезни- Прости ми!, Великден- Христос 

Воскресе!,Благовещение-Бягайте змии и гущери! 

Ученикът получава по 0.5 т. за всяко правилно 

свързване, ако е направил вярно четирите свързвания 

получава 2т. 

11. Приемлив отговор-

България,участват,облечени,тежки,звънци,дрънчат.За 

вярно изпълнение на задачата ученикът получава 3т. За 

всяка вярно зачертана буква получава по 0.5 т. 

12. Приемлив отговор-  Гергьовден- Бране на 

здравец,люляк и гергьовско цвете, Трифоновден- 

Зарязване на лози, Сирни заговезни-Младите искат 

прошка от по-възрастните, Тодоровден- Надбягване с 

коне.За вярно свързване на празник обичай ученикът 

получава 2т. За всяко вярно свързване ученикът 

получава  по 0.5т. 

13 Приемлив отговор- с пролетта, с върбови клонки, за 

здраве и добра реколта, с бели яйца - 2т. За всеки 
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приемлив отговор ученикът получава 0.5т. 

14 Приемлив отговор кукери-1 т.,ако ученикът не е 

разпознал кукери  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 
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