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УПРАЖНЕНИЯ ПО ПРАВОПИС

Правила за писане на съчинение:
•  Съчинението ни трябва да отговаря на зададената ни тема.
•  Изреченията да са логически свързани.
•  Думите, които са използвани, да бъдат правилни и логически използвани.
•  Текстът трябва да бъде написан грамотно, тоест без правописни грешки.
•  Не използвай думи, които не разбираш.
•  Научи се да заместваш думите със синоними /близки по значение думи/, 
за да избегнеш повторенията.

•  Не повтаряй едно и също с различни изречения.
•  Пиши всеки отделен момент от съчинението на нов ред.  
•  Прочети си го за проверка както за логически, така и за граматични грешки.

> Увод – може да започнете увода с въпрос към читателя (А знаете ли?) или по 
обичайния начин (Искам да ви разкажа...)
> Изложение:
Това е основната част на съчинението. В нея се разкрива идеята и главната мисъл на 
съчинението. Отделните моменти трябва да са свързани помежду си. Това може да 
стане с думи и изрази като:
затова, защото, така както, може би.
> Заключение:
В него се правят изводи и се изказва вашето мнение.

ДИКТОВКА
Прочетете и направете диктовка с краткия разказ на Даниил Хармс  „Синята тетрадка 10“:
Живял един рижав човек, който нямал очи и уши. Нямал и коса, тъй че го наричали 
рижав съвсем условно.
Не можел да говори, тъй като нямал уста. И нос си нямал.
Нямал дори ръце и крака. И корем нямал, и гръб нямал, и гръбнак нямал, и каквито 
и да било вътрешности — също. Нищо си нямал! Тъй че не е ясно за кого става дума.
Я по-добре въобще да не говорим за него.

Указания за доброволци, учители и деца
С помощта на този урок ще опитаме да създадем собствен текст. Много е важно да 
можем да пишем текстове, които са правилно написани (без правописни грешки) и 
изреченията в тях да бъдат свързани. Също ще си поговорим и за въображението.

ВЪОБРАЖЕНИЕ И
СЪЧИНЕНИЕ

УРОК

16
Допълнителни занимания за грамотност: 

Запетаи в сложно изречение.

ВЪПРОСИ
Избройте 10 изобретения, които човекът е измислил с въображението си и ги е реализирал?
За какво друго ни е необходимо да упражняваме въображението си?
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УПРАЖНЕНИЯ ПО АРИТМЕТИКА

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

Опитайте се да напишете съчинение на тема „Моят рожден ден“ – опиши какъв е 
мечтаният рожден ден за теб. Колко гости би поканил, кои биха били те, къде ще 
празнуваш, какво ще има за хапване и други?

Представи си, че за ден можеш да бъдеш супергерой и да притежаваш 
суперсили. Опиши какъв супергерой би искал да бъдеш и какви суперсили би 
притежавал, за да правиш добро.

За домашна работа – напиши фантастичен разказ на тема „Хората от летящия 
град“, ако знаеш, че всичко е възможно, например, че хората там летят.

Пресметнете:

34 – 4 = .......               38 – 8 = .......               34 – 5 = .......                  25 – 6 = ....... 
89 – 10 = .......            21 – 2 = .......               43 – 4 = .......                 12 – 3 = ....... 

Пробвай и тези:

890 + 12 = .........               
166 + 45 = .........               

188 + 364 = .........               
890 + 112 = .........               

912 + 912 = .........               
534 + 687 = .........               

1000 + 6000 = .........               
10001 + 6006 = .........               

23 + 8 = .......              43 + 7 = .......               43 + 17 = .......               43 + 89 = ....... 

УПРАЖНЕНИЯ ПО ПРАВОПИС

Правила за писане на съчинение:

Как да напишем Съчинение - Описание?

1. Представяне на предмета (човек, животно).
2. Кои са неговите основни признаци –  ако е животно, какво е животното, как 
живее? Къде? 
3. Какво прави? Какво е направило  точно  в твоето съчинение? Можеш да 
ползваш въображението си или да разкажеш действителна случка.

ВЪОБРАЖЕНИЕ И
СЪЧИНЕНИЕ

УРОК

16
Допълнителни занимания за грамотност: 

Запетаи в сложно изречение.


