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ОПАЗВАНЕ НА 
ПРИРОДАТА

УРОК

20
Допълнителни занимания за грамотност: 

Глаголи и глаголни времена.

УПРАЖНЕНИЯ ПО ПРАВОПИС

Правила:
• Винаги се пише запетая пред думите за връзка в изречението: а, но, ала, ама, та, 

 • В сложното изречение със запетаи се отделят простите изречения, които започват 
с думите: който, която, където, което, които, ако, защото, че, преди да, когато, щом, 
както, като, след като, на което, за да, без да, тъй като и др.

Упражнение:
Напишете текста, като поставите запетаите в него.
Парниковият ефект е процес  при който абсорбцията и емисията на инфрачервени 
лъчи от газове в атмосферата водят до затопляне на ниските слоеве на атмосферата 
и на земната повърхност. 

ДИКТОВКА
ЕС завинаги забранява използването на найлонови торбички от по-тънък найлон. 
Полиетиленовите торбички си произвеждат от невъзобновяеми и ограничени сурови-
ни – петрол и природен газ. 40% от използвания петрол в световен мащаб отива за 

 

производство на пластмаса. Лекотата на полиетиленовите торбички позволява 
разпространението  им надалеч - огромно количество отиват в световните морета и 
океани, където причиняват смъртта на над 100 000 морски животни годишно.  Всяка 
година умират около 1 млн. морски птици заради погълнатата пластмаса, която объркват 
с храна.

Указания за доброволци, учители и деца
Скъпи учители и доброволци, уважаеми деца, в този урок мислете и си говорете 
за природата, защото, ако я няма, може би няма да ни има и нас. 
Междувременно  ще упражним пунктуационните знаци и правилната 
изр

им употреба в
еченията, както и със съюзните думи. 

ВЪПРОСИ
Защо е важно да пестим електричеството и водата в домакинствата?
Какво се случва с найлоновите торбички, след като ги изхвърлим? 
Какво е парников ефект и глобално затопляне?

обаче. Когато две прости изречения са свързани със съюза “и”, пред него няма запетая. 
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УПРАЖНЕНИЯПОАРИТМЕТИКА

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

Проверете колко тона палстмаса има в Черно море.
Представи си, че имаш възможност да дадеш интервю и се опитай да отговориш на 
следните въпроси с по няколко изречения:
• Моите интереси са свързани с: ............
• Музиката, която харесвам е следната: ..............
• Това, което харесвам най-много в моя живот е: ............
• Това, което моите приятели харесват  най-много в мен е: .........
• Това, което не харесвам в мен е: .........

Пресметнете
34 . 6 = .......                              254 + 87 = .......          (181 – 20) + 2431 = ....... 
354 – 21 + 86 = .......            96 : 12 = .......               98 : 14 = .......              825 + 67 = .......
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Свържете по подходящ начин простите изречения в сложни. 
Напишете текста, като поставите пропуснатите запетаи. 
Нарцис бил красив младеж –––––––––––– прекалено се гордеел с това. Веднъж 
се навел над един ручей –––––––– дълго се любовул на красотата си. Поискал 
да стане ––––––––––– не могъл да откъсне очи от образа си. Заплакал той 
––––––––––– сълзите му паднали в ручея. Образували се кръгове –––––––––– 
прекрасният образ изчезнал. Дошли нимфите да го търсят ––––––––– на 
негово място намерили бяло дъхаво цвете. Нарекли го нарцис. 

Продължете изреченията и поставете запетаите в тях.
Намерих книгата която....................................................
Стигнахме там където .......................................................
Обичам морето защото ...................................................
Ще изляза навън ако.........................................................
Да внимаваме преди да..................................................

Решете задачата
При изследвания  на морската  вода, във всеки литър съотношението между 
планктона и пластмасата е 1 към 6, в полза на  пластмасата. Ако в едно море има 
2 000 000 тона планктон, колко пластмаса има? 

• Най-често си мечтая за:  ...............


