
ЧИСЛИТЕЛНИ  ИМЕНА



РЕЗУЛТАТИ:

Направете къщичка от 

картите на масата.

Победител ще бъде групата с 

най- високата постройка.

1 група-

2 група-

3 група-

4 група-

5 група-

6 група-

Време за работа

3 минути



1 група - пътешествие, тромпет, остри
2 група - шествие, стопанин, трион
3 група - бедно, петък, стрина
4 група - столица, Петко, Трифон
5 група – нашествие,четириног, листо
6 група - предно, витрина, портрети

ПРЕПИШЕТЕ ДУМИТЕ И ОГРАДЕТЕ

ЧИСЛИТЕЛНИТЕ ИМЕНА, СКРИТИ В ТЯХ



ОПИТАЙ СЕ ДА ГИ 

ПОВТОРИШ, АКО 

МОЖЕШ !

1. Петър  плет плете, 
по ……..пръта преплита.
Плети Петре плети, 
през ……… пръта преплитай.

2. Пели, пели……. петлета върху плета
……… куплета. 
Лиса слушала зад плета
и ги няма…… петлета.

3. Шейсет и   ……….. шишета
се сушат на …….. и  ……..шосета.

4. …… пъти престилката прала Петрана, 
престилката пак
неопрана.



В малката градинка на баба 100яна подадоха главици 3 

минзухарчета. До тях вече люлееха камбанки 5 

кокичета. На2чер 1 момиченце се втурна по пътечката 

към тях.



Време е за игра!



Работа по групи

С ключовите думи дадени в 

4 упражнение от работния лист 

съставете и запишете текстова 

задача. 



Напишете най-много заглавия на 

приказки, които съдържат 

числителни имена



ЧЕТЕМ, СЛУШАМЕ, РАЗБИРАМЕ, 

ЗАДАВАМЕ ВЪПРОСИ, ОТГОВАРЯМЕ



7.Кексът на баба

Разбиват се яйца и захар до побеляване. 

После се прибавят олио и кисело 

мляко.Смесват се брашното с бакпулвера и 

ванилията. Брашното добавя към  яйчената 

смес постепенно.Формата за кекс се маже с 

олио и се ръси с брашно. Излива се 

половината тесто. Към останалата част се 

добавя какао. Пече се в добре загрята фурна.

думи за допълване: пет яйца, две чаени чаши 

захар,пет супени лъжици олио, една чаена 

чаша кисело мляко,едно пакетче ванилия, 

едно пакетче бакпулвер, две чаши и половина 

брашно



ДОМАШНА РАБОТА  

Напишете кратка приказка с опорните  

думи. Направете подходяща илюстрация 

на приказката. Проектът ще бъде оценен с 

рубрика, която съм ви раздала.


