СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ
гр. София 1505, бул. "Мадрид", № 16-18, ет. 2,
www.sbnu.org

Състезание „Аз, природата и светът”
ІІ клас
Училище: ............................................................................................................. клас:...............................
Име, презиме, фамилия: ..............................................................................................................................

1. Напиши имената на семейните и официалните празници, за които са рисунките:

_________________

___________________

____________________

2. Огради верния брой на членовете на семейството:
„Всяка вечер бащата прибираше дъщеря си от училище, а майката – двамата близнаци от
детската градина.”
а) 5
б) 6
в) 7

3. За семейството е вярно, че:
Огради верния отговор.
а) всички ходят заедно на училище;
б) се състои от родители и деца;
в) работят заедно.

4. Калин и Ева са брат и сестра. Калин има дядо – Стоил. Как се казва дядото на Ева?
Напиши името му.

5. Кои близки на семейството /роднини/ НЕ са споменати в стихотворението?
Огради верния отговор.
„Чичо, лельо, како,

Ала, мила мамо,

стринке, вуйчо, свако

ти една си само!

зная – вие всички

Ти си ми едничка

Много сте добрички.

Най-добричка.”

а) чичо, леля;
б) баща, баба и дядо;
в) стринка, вуйчо.

6. Напиши кой извършва посочените дейности в училище като използваш думите:
ученик, директор, учител, хигиенист, майстор.
ръководи училището - ______________________
преподава - ______________________
учи - ______________________
поправя счупено училищно имущество - _________________________
почиства класните стаи и коридорите - _________________________

7. Напиши кой къде се труди:
учителят

в ____________________

лекарят

в ____________________

магазинерът

в ____________________

аптекарят

в ____________________

8. Кой какво управлява и къде се движи? Виж примера.

велосипедист

шофьор

въздух

машинист

суша

пилот

вода

капитан
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9. Попълни пропуснатите в текста думи:
родина, празници, град София
България е нашата _________________ .
Столицата на България е ____________________ .
Заедно празнуваме нашите официални ____________________ .
10. Свържи така, че да е вярно:
Национален празник на България

Рожден ден

Официален празник
Личен празник

24 май – Ден на славянската
писменост и българската
просвета и култура

3 март – Ден на
Освобождението

11. Отбележи със знак V предметите, чрез които хората се свързват помежду си, за да
обменят информация и да се опознават.

12. Кои болести са свързани с неправилно хранене? Огради верните отговори.
а) развалени зъби;
б) шарка;
в) затлъстяване;
г) хрема.
13. Храната на нашата трапеза трябва да бъде:
Огради верния отговор.
а) само плодове и зеленчуци;
б) разнообразна и пълноценна;
в) в ограничено количество.
14. Къде са изброени САМО роднини?
Огради верния отговор.
а) мама, татко, аз и Дядо Коледа;
б) баба, дядо, братовчеди;
в) учителката, съседи, приятели.
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