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19 Допълнителни занимания за грамотност: 

Глаголи и глаголни времена.

УПРАЖНЕНИЯ ПО ПРАВОПИС

Правила:
• Глаголът е в единствено число, когато един предмет ( лице) извършва дейстието. 
Глаголът е в множествено число, когато два или повече предмета ( лица) извършват 
дейстието. Изменението на глагола по лице и число се нарича спрягане на глагола.

• Отрицателната частица НЕ се изговаря слято с глагола, но се пише отделно от него. 
Изключение са глаголите: не довиждам, не дочувам, не доглеждам, не доумявам.

ДИКТОВКА
Компютърните специалисти в България получават около пет и половина пъти по-голяма 
средна заплата спрямо работещите в хотелите и ресторантите. Това показва докладът на 
Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за договарянето на 
заплатите през 2017 г., представен на пресконференция в София. По-конкретно, един IT 
специалист взима средно около 3150 лева, а работещите в туризма получават по 580 лв., 
показват обявените днес данни.
Kaтo цялo мoжe дa ce ĸaжe, чe дoлнaтa гpaницa пpи cтapтoвитe зaплaти в нeтo e oĸoлo 
500-600 лeвa. B тoзи пopядъĸ зaплaти взeмaт  ĸaĸтo paзpaбoтчици нa coфтyep, тaĸa и cиcтeм-
ни  aдминиcтpaтopи. Oт дpyгa cтpaнa cтapтoвитe зaплaти мoгaт дa нaдxвъpлят и 5000 лв.
в зaвиcимocт oт пoзициятa и oпитa нa ĸaндидaтитe.
Гopнaтa гpaницa дocтигa и 10 000 лeвa. Πo тoлĸoвa ĸoмпaнии в Coфия дaвaт нa xopa, ĸoито

 pъĸoвoдят цeли eĸипи, c oпит нa пoдoбнa пoзиция oт 5 гoдини.

Указания за доброволци, учители и деца
Скъпи учители и доброволци, уважаеми деца, в този урок си поговорете за

 професиите и това каква работа  можете имате с тях, защото изборът е много важен. 
Докато обсъждате тези теми, ще имате и шанса да упражнявате някои основни 
теми, свързани с глаголите.

ВЪПРОСИ
Кои професии са най-добре платени?
Какъв искаш да станеш и какво учиш в училище, което ще ти помогне за това?
Как можеш да си щастлив на работа?
Как се кандидатства за работа?
Коя е най-трудната професия?
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• Сегашно време на глагола (Какво правим сега?)
Единствено число   Множествено число
1 л. аз рисувам     ние рисуваме  
2 л. ти рисуваш    вие рисувате   
3 л. той рисува    те рисуват  

• Минало свършено време на глагола (Какво правихме преди?)
Единствено число   Множествено число
1 л. аз рисувах     ние рисувахме  
2 л. ти рисуваше    вие рисувахте   
3 л. той рисуваше   те рисуваха

• Бъдеще време на глагола (Какво ще правим после?)
Единствено число   Множествено число
1 л. аз ще рисувам   ние ще рисуваме  
2 л. ти ще рисуваш  вие ще рисувате   
3 л. той ще рисува   те  ще рисуват  

Упражнения

Образувайте множествено число на глаголите:
аз седя – ние седим
аз пека – ние ........................
той яде – те ...........................
то играе – те ..........................
аз рисувам – ние .....................

Изберете правилната форма на глаголите.
В гората ( расте, растат) дива ябълка. Горните листенца (гледа, гледат) небето. В 
същия миг от дълбините на езерото ( се показа, се показаха) страшното чудовище. 
Светулките (осветява, осветяват) тъмните пътечки.

Кои са местоименията към глаголите?
–––––––– пея                –––––––– ловят            –––––––– горят           –––––––– лае
––––––––обичаме       –––––––– бягате          –––––––– молиш         ––––––––– свириш
––––––––––спим       ––––––––– прави           ––––––върви                –––––––– полива

Подчертай глаголите в текста и го препиши.
Вчера изгорях на плажа,
днес червен съм котарак.
С десет мазила се мажа,
Но боли ме пак.
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Разпредели глаголите според времето им.
ще пиша,    играя,      измих,       ще пътувам,     чистя,      нарисуваха

На кой ред е написан спомагателният глагол съм в минало свършено време?
а)  съм, си, е, сме, сте, са;
б)  бях, бе, бяхме, бяхте, бяха
в)  ще съм, ще си, ще е, ще сме, ще сте, ще са;

 Напиши изречения от поне 5 думи с глаголите.
а) тичам
б) смятам
в) подарих
г) ще работя

УПРАЖНЕНИЯПОАРИТМЕТИКА

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

Представи си, че си шеф на шивашка фабрика с 10 работници, всеки от които 
получава 600 лв. Ти си добре с работата си, получаваш заплата от 3000 лв. 
И отделно цялата печалба в края на годината е твоя по право. Тази година имаш

 10 000 лв. печалба и трябва да решиш как да я похарчиш. Избери кое от трите ще 
направиш, ако можеш да избираш само едно:
- Ще вземеш цялата печалба за себе си.
- Ще увеличиш заплатата на всеки за една година с по 100 лв.
- Ще ремонтираш фабриката, за да е безопасна за служителите.

Напиши разказ от 10 изречения за това каква професия ще си избереш, ако 
приемеш, че всичко е възможно. Как трябва да се обучиш за нея? И как ще станеш 
най-добрия в сферата си?

Решете задачата
Д-р Петров е лекар и има договор за заплата от 1800 лв. Болницата трябва да му 
удържи суми за осигуровки и данъци.  20% от заплатата за  осигуровки    
и 10% за данък. Какви са тези суми и колко заплата ще получи той?
Осигуровки: 1800 * 20% =
Данъци: 1800 * 10% =
1800 – осигуровки – данъци =


