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Допълнителни занимания за грамотност: 

Съществителни имена.

УПРАЖНЕНИЯ ПО ПРАВОПИС

Правила
Съществителните имена назовават явленията, които ни заобикалят, например лица, 
растения, животни, предмети, качества и свойства, действия, абстрактни понятия: 
дете, цвете, елен, маса, дълбочина, четене, щастие и др.
Съществителните имена се делят на собствени и нарицателни. Собствените имена 
назовават единични лица, животни или обекти: Петър, Мария, Мечо, България, Рила. 
Нарицателните имена назовават група еднородни явления и едновременно 
конкретното явление: маса, стол, куче, жена, мъж, трактор, цвете.
Броими са съществителните имена, които имат форми за единствено и 
множествено число. Неброимите съществителни не изразяват морфологичната 
категория число. Към тях спадат такива, които имат форма само за единствено 
число: щастие, обич, олио, злато, и такива, които имат форми само за множествено.

Съществителните имена имат членувани и нечленувани форми за единствено и 
множествено число, бройна форма при съществителните от мъжки род, която се 
употребява след числителните бройни или местоименните наречия колко, няколко, 
толкова.

ВЪПРОСИ

ДИКТОВКА
Откъс от „Дон Жуан ДеМарко“, филм, 1994 г.
"Гледам отвъд това, което показват очите ми. Когато казвам, че всички жени са 
изключителни красавици, много хора не ми вярват. Носът на една бил голям, 
бедрата на друга - широки, а гърдите на трета – малки. Но аз виждам, че всяка жена 
е сияеща, красива, прекрасна отвъд това, до което ме докосва зрението."

Указания за доброволци, учители и деца
Скъпи учители и доброволци, уважаеми деца, ще си  говорим  за  отношенията  между 
мъже и  жени,  момичета  и  момчета. 
Междувременно ще тренираме за правилно прилагане на съществителните имена, 
тяхното разпознаване и правилно подреждане по ред и число.

Как показваш на някого, че го харесваш?
Какво е домашно насилие?
Как трябва да реагира едно момиче, ако някой й подсвирква на улицата?
Ако гаджето ти те удари, какво трябва да му кажеш?
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Форми Мъжки род Женски род Среден род 

Ед. ч., нечленувана 

форма 
стол, ученик жена дете 

Ед. ч., членувана 

форма 

стола, ученика, 

столът, ученикът 
жената детето 

Мн. ч., нечленувана 

форма 
столове, ученици жени деца 

Мн. ч., нечленувана 

форма 

столовете, 

учениците 
жените децата 

Бройна форма (два) стола     

Звателна форма ученико жено   

 

Упражнения

Определи рода и числото на съществителните имена:
           гора.............................                                          кокиче....................
           тролеи..........................                                        космонавт............................           

Запишете дадените съществителни имена в множествено число:
           балон………….………                                            нож……………………
           рибка…………………….                              лодка………………….
           полицай………………….                              маска………………….
           зид……………………….                              ваза………………….

Открий и подчертай всички съществителни имена в текста:

„На този свят няма нито щастие, нито нещастие, има само сравняване между едно 
състояние и друго. Нищо повече. Само който е изпитал безгранична злочестина, 
може да изпита безгранично щастие. Човек трябва да е пожелал да умре, за да 
разбере колко хубав е животът." (Из „Граф Монте Кристо“)

Напиши изречение с всички думи от съответния ред
- охлюв, тича, трева                                            - мечка, вали, чадър
- кораб, капитан, бонбони                               - кон, врабче, сняг

Допълни липсващата буква в съществителните имена: В или Ф
моли………,  карто…….,  панто…….,  жира…..,  жера……, охлю…….  
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Пресметнете:

4 : 2 = .......          24 : 2 = .......          16 : 2 = .......       16 – 2 = .......     8 : 2 = ....... 
36 : 2 = .......       22 : 2 = .......           9 : 2 = .......         13 : 2 = .......      100 : 2 = ....... 

648 : 2 =
390 : 5 =

 .......          
.......       

390 : 78 =
402 : 6 =

 .......          
.......       

392 : 8 =
343 : 7 =

 .......          
.......       

1112 : 8 =
96 : 8 = 

 .......          
.......       

А ако ти е лесно, пробвай и тези:

УПРАЖНЕНИЯПОАРИТМЕТИКА

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

Прочетете стихотворението. Разберете исторята на Вапцаров и жена му – коя е 
тя икакво се е случиломежду тях?

„Прощално“, Никола Вапцаров
 На жена ми

Понякогаще идвам във съня ти
като нечакан и неискан гостенин.
Не ме оставяй ти отвън на пътя –
вратите не залоствай.

Ще влезна тихо. Кротко ще приседна,
ще вперя поглед в мрака да те видя.
Когато се наситя да те гледам –
ще те целуна и ще си отида.


