
Пролетни празници  

Изходно ниво – 5-8 клас  

 

Име и фамилия : ……………………………………………………………………………………………………………………….  

 

I. Свържете обичая или вярването със съответния празник. 

 

1. След празничната трапеза на този ден, 

вечерта се извършва ритуала „Хамкане“. На 

дълъг конец се вързва яйце или халва. 

Децата трябва да ги хванат с уста, без да ги 

докосват с ръце.                                                   ● 

 

○ 1. Лазаровден 

2. Момите, които са лазарували предния ден, 

отиват на реката и пускат приготвените 

венци от върбови клонки.                                  ● 

 

○ 2. Великден 

3. Доенето на овцата, която е дала първото 

агънце за годината, е част от обредите на 

този ден.                                                                  ● 

 

○ 3. Трифон Зарезан 

4. На лозето всеки стопанин се обръща към 

слънчевия изгрев, прекръства се три пъти и 

отрязва първите три пръчки…..                         ● 

 

○ 4. Благовещение 

5. Яйцата се боядисват рано сутрин на 

Велики четвъртък или Велика събота. 

Първото яйце се потапя задължително в 

червена боя, символ на Христовата кръв.      ● 

                                                                      

○ 5. Цветница 

6. Млади момичета обикалят къщите, пеят 

обредни песни и благославят за здраве, 

щастие и берекет.                                                 ● 

   

○ 6. Сирни заговезни  

7. На този ден всеки трябва да има парà в 

джоба си. Ако го закука кукувица, трябва да е 

сит и с пълни джобове.                                   ● 

○ 7. Гергьовден 

 

 

II. Прочетет приказката за Баба Марта и отговорете на въпросите.  

 

Живели двама братя – Голям Сечко Януари и Малък Сечко Февруари. Тяхната сестра била 

Баба Марта.  

Тримата имали лозе и тримата работели в него. Като събрали гроздето, направили три бъчви 

вино.  

Двамата братя изпили виното, без да кажат на сестра си.   

Веднъж Баба Марта решила да изпие чашка вино. Отишла при бъчвите и що да види – 

виното изпито.  



Ядосала се Баба Марта, разфучала се, развилняла се. Започнала да къса бялата си риза. 

Тогава завалял бял пухкав сняг.  

После си помислила :  

- Какво пък, нали братята ми са го изпили, не са чужди хора !  

Ядът ѝ минал, усмихнала се и грейнало слънце.  

И така, щом се сещала Баба Марта за изпитото вино, се сърдела, ядосвала и започвала да си 

къса ризата – тогава валял сняг, но като се успокоявала, се усмихвала и слънце изгрявало.   

 

Изберете правилния отговор.  

1. Защо се ядосала Баба Марта ?  

а) Защото Малък и Голям Сечко ѝ казали, че изпили виното. 

б) Защото Малък и Голям Сечко изпили виното без да ѝ кажат.  

 

2. Какво означава в този текст : „Баба Марта се разфучала, развилняла“ ? 

а) Баба Марта била пияна.  

б) Баба Марта била много сърдита.  

 

3. Какво означава изразът : „Ядът ѝ минал“ ?  

а) Баба Марта престанала да се ядосва. 

б) Баба Марта се ядосала още повече.  

о 

4. Защо народът казва, че Баба Марта има променлив и капризен характер ?  

а) Защото обича да пие вино. 

б) Защото ту се сърди, ту се смее.  

 

5. С какво се свързва в представата на народа променливият характер на Баба Марта ?  

а) С променливото време през месец март. 

б) Със смяната на сезоните. 

 

III. Отговорете на въпросите.  

 

  
 

1. Кои са изобразените лица ?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Как ги наричаме още ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 



2. Какво са направили те ?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

3. На коя дата се чества техният празник ?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Как се казва празникът ?  

 

Ден на славянската ……………………………………………………………………………………… 

 

5. Довършете първия и втория стих на химна, който им е посветен.  

 

Върви, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

IV. Продъбжете започнатите изречения като подредете думите.  

 

1. излизат / вода / не / момите / за / самодивите / за да / рано /срещнат / не   

 

На Благовец ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

2. един / яйца / с / моменти  / на / най-веселите / Великден / е /от 

 

Боренето …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. венче / ще се омъжи / чието / най-напред / първа / изплува 

 

Момата,  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

4. яйца / даряват / плодове / с / лазарките /и / пари  

 

Стопаните …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

 

 


