
РАБОТЕН ЛИСТ  

1 ГРУПА 

 

1.Открий скритите в думите числителни имена 

пътешествие, тромпет, остри 

2.Препишете скоропоговорката и добавете пропуснатите числителни имена 

Петър  плет плете,  

по ……..пръта преплита. 

Плети Петре плети,  

през ……… пръта преплитай. 

 

3.Препишете текста, като изпишете правилно числителните имена 

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 

4.С дадените ключови думи съставете и запишете текстова задача 

Правоъгълник, лице, дължина, ширина, 40 см,с 20 см по-дълга 

5.Напишете най-много заглавия на приказки, които съдържат числителни имена 

6. 

Трите мечки 

 Имало едно време три мечки, които живеели заедно в гората, в своята къща. 

Едната била Съвсем малка мечка, другата била Средно голяма мечка, а третата била 

Много голяма мечка. Всяка от тях си имала по една купа за овесена каша: една 

малка купичка за Съвсем малката мечка, друга средна купа за Средно голямата 

мечка и трета голяма купа за Много голямата мечка.  

И всяка си имала по един стол: един мъничък стол за Съвсем малката мечка, 

един средно голям стол за Средно голямата мечка и един голям стол за Много 

голямата мечка. И всяка си имала легло: едно мъничко легло за Съвсем малката 

мечка, едно средно голямо легло за Средно голямата мечка и едно голямо легло за 

Много голямата мечка. 

 

 

 

 



 

 

РАБОТЕН ЛИСТ  

2 ГРУПА 

 

1.Открий скритите в думите числителни имена 

шествие, стопанин, трион 

2.Препишете скоропоговорката и добавете пропуснатите числителни имена 

Пели, пели……. петлета върху плета 

……… куплета.  

Лиса слушала зад плета 

 и ги няма…… петлета. 

 

3.Препишете текста, като изпишете правилно числителните имена 

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 

4.С дадените ключови думи съставете и запишете текстова задача 

Квадрат,30 см, лице, страна 

 

5.Напишете най-много заглавия на приказки, които съдържат числителни имена 

6. 

Трите мечки 

 Имало едно време три мечки, които живеели заедно в гората, в своята къща. 

Едната била Съвсем малка мечка, другата била Средно голяма мечка, а третата била 

Много голяма мечка. Всяка от тях си имала по една купа за овесена каша: една 

малка купичка за Съвсем малката мечка, друга средна купа за Средно голямата 

мечка и трета голяма купа за Много голямата мечка. 

  И всяка си имала по един стол: един мъничък стол за Съвсем малката мечка, 

един средно голям стол за Средно голямата мечка и един голям стол за Много 

голямата мечка. И всяка си имала легло: едно мъничко легло за Съвсем малката 

мечка, едно средно голямо легло за Средно голямата мечка и едно голямо легло за 

Много голямата мечка. 

 



 

 

РАБОТЕН ЛИСТ  

3 ГРУПА 

 

1.Открий скритите в думите числителни имена 

бедно, петък, стрина 

2.Препишете скоропоговорката и добавете пропуснатите числителни имена 

Шейсет и   ……….. шишета 

 се сушат на …….. и  ……..шосета. 

 

3.Препишете текста, като изпишете правилно числителните имена 

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 

4.С дадените ключови думи съставете и запишете текстова задача 

Правоъгълник, лице, 120 кв.сантиметра, 10 см, едната, другата, намерете 

5.Напишете най-много заглавия на приказки, които съдържат числителни имена 

6. 

Трите мечки 

 Имало едно време три мечки, които живеели заедно в гората, в своята къща. 

Едната била Съвсем малка мечка, другата била Средно голяма мечка, а третата била 

Много голяма мечка. Всяка от тях си имала по една купа за овесена каша: една 

малка купичка за Съвсем малката мечка, друга средна купа за Средно голямата 

мечка и трета голяма купа за Много голямата мечка.  

И всяка си имала по един стол: един мъничък стол за Съвсем малката мечка, 

един средно голям стол за Средно голямата мечка и един голям стол за Много 

голямата мечка. И всяка си имала легло: едно мъничко легло за Съвсем малката 

мечка, едно средно голямо легло за Средно голямата мечка и едно голямо легло за 

Много голямата мечка. 

 

 

 

 



 

 

РАБОТЕН ЛИСТ  

4 ГРУПА 

 

1.Открий скритите в думите числителни имена 

столица, Петко, Трифон 

2.Препишете скоропоговорката и добавете пропуснатите числителни имена 

…… пъти престилката прала Петрана, 

 престилката пак неопрана. 

3.Препишете текста, като изпишете правилно числителните имена 

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 

4.С дадените ключови думи съставете и запишете текстова задача 

Равнобедрен триъгълник, обиколка, бедро, основа, намери, 1200мм, 400мм 

5.Напишете най-много заглавия на приказки, които съдържат числителни имена 

6. 

Трите мечки 

 Имало едно време три мечки, които живеели заедно в гората, в своята къща. 

Едната била Съвсем малка мечка, другата била Средно голяма мечка, а третата била 

Много голяма мечка. Всяка от тях си имала по една купа за овесена каша: една 

малка купичка за Съвсем малката мечка, друга средна купа за Средно голямата 

мечка и трета голяма купа за Много голямата мечка. 

 И всяка си имала по един стол: един мъничък стол за Съвсем малката мечка, 

един средно голям стол за Средно голямата мечка и един голям стол за Много 

голямата мечка. И всяка си имала легло: едно мъничко легло за Съвсем малката 

мечка, едно средно голямо легло за Средно голямата мечка и едно голямо легло за 

Много голямата мечка. 

 

 

 

 

 

 



РАБОТЕН ЛИСТ  

5 ГРУПА 

 

1.Открий скритите в думите числителни имена 

нашествие,четириног, листо 

2.Препишете скоропоговорката и добавете пропуснатите числителни имена 

Петър  плет плете,  

по ……..пръта преплита. 

Плети Петре плети,  

през ……… пръта преплитай. 

3.Препишете текста, като изпишете правилно числителните имена 

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 

4.С дадените ключови думи съставете и запишете текстова задача 

книги, Мария, Ива, 15, 12 пъти повече, общо, колко 

 

5.Напишете най-много заглавия на приказки, които съдържат числителни имена 

6. 

Трите мечки 

 Имало едно време три мечки, които живеели заедно в гората, в своята къща. 

Едната била Съвсем малка мечка, другата била Средно голяма мечка, а третата била 

Много голяма мечка. Всяка от тях си имала по една купа за овесена каша: една 

малка купичка за Съвсем малката мечка, друга средна купа за Средно голямата 

мечка и трета голяма купа за Много голямата мечка. 

 И всяка си имала по един стол: един мъничък стол за Съвсем малката мечка, 

един средно голям стол за Средно голямата мечка и един голям стол за Много 

голямата мечка. И всяка си имала легло: едно мъничко легло за Съвсем малката 

мечка, едно средно голямо легло за Средно голямата мечка и едно голямо легло за 

Много голямата мечка. 

 

 

 

 



РАБОТЕН ЛИСТ  

6 ГРУПА 

 

1.Открий скритите в думите числителни имена 

предно, витрина, портрети 

2.Препишете скоропоговорката и добавете пропуснатите числителни имена 

Шейсет и   ……….. шишета 

 се сушат на …….. и ……..шосета. 

3.Препишете текста, като изпишете правилно числителните имена 

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 

4.С дадените ключови думи съставете и запишете текстова задача 

1 топка, ролер, струва, платил, общо, 14 лв., 16 пъти по- скъп 

 

5.Напишете най-много заглавия на приказки, които съдържат числителни имена 

6. 

Трите мечки 

 Имало едно време три мечки, които живеели заедно в гората, в своята къща. 

Едната била Съвсем малка мечка, другата била Средно голяма мечка, а третата била 

Много голяма мечка. Всяка от тях си имала по една купа за овесена каша: една 

малка купичка за Съвсем малката мечка, друга средна купа за Средно голямата 

мечка и трета голяма купа за Много голямата мечка.  

И всяка си имала по един стол: един мъничък стол за Съвсем малката мечка, 

един средно голям стол за Средно голямата мечка и един голям стол за Много 

голямата мечка. И всяка си имала легло: едно мъничко легло за Съвсем малката 

мечка, едно средно голямо легло за Средно голямата мечка и едно голямо легло за 

Много голямата мечка. 

 

 

 

 

 


