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Слушайте внимателно текста и го запишете под диктовка.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Прочетете внимателно текста.
Катеричка и вълк
Катеричка скачала от клон на клон и паднала върху един заспал вълк. Вълкът
скочил и поискал да я изяде. Катеричката започнала да се моли:
– Пусни ме, пусни ме!
Вълкът рекъл:
– Добре! Ще те пусна, но искам да ми кажеш защо вие, катеричките, сте толкова
весели. На мен винаги ми е криво, а като погледна вас, там горе, вие все играете и скачате.
Катерицата му отговорила:
– Пусни ме най-напред да се кача на дървото и оттам ще ти кажа, а така ме е страх
от тебе.
Вълкът я пуснал, тя избягала на дървото и оттам рекла:
– Тебе ти е криво, защото си лош. Злобата ти разяжда сърцето. А ние сме весели,
защото сме добри и никому не правим зло.
Лев Толстой

Като използвате текста, отговорете на въпросите:
1. Защо вълкът поискал да изяде катерицата?
_____________________________________________________________________________________________________________________

2. Защо катериците са весели според вълка? Посочете две причини.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Коя дума е синоним на весели?
А) безгрижни
Б) глупави
В) плашливи
4. Какви са помежду си думите от текста зло и злоба?
А) сродни
Б) синоними
В) антоними
5. Отбележете със знак думата, която според Вас описва характера на катерицата
най-точно, и докажете мнението си с нейни думи и постъпки.
страхлива
предпазлива
искрена
Думи на катерицата: ____________________________________________________________
Постъпки на катерицата:_________________________________________________________
6. Какъв е вълкът според катерицата?
А) страхлив
Б ) глупав
В) безгрижен
7. Какъв е текстът „Катеричка и вълк”?
А) разказ
Б) стихотворение
В) басня
8. Ако трябва да избирате за приятел един от двамата герои, кого ще предпочетете –
катеричката или вълка? Посочете две причини за избора си.

__________________________________________

Първа причина: ________________________________________________________________
Втора причина: ________________________________________________________________

9. Превърнете следното изречение във въпросително: Пусни ме, пусни ме!
______________________________________________________________________________
Прочетeте оцветената част от текста, за да решете следните задачи:
10. Препишете едно прилагателно име.
______________________________________________________________________________
11. Подчертайте простото изречение.

