СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ

гр. София 1505, бул. "Мадрид" № 18, ет. 1,
www.sbnu.org

Състезание „Аз, природата и светът”
ІІ клас
Училище: ...................................................................... клас:..................
Име, презиме, фамилия: .........................................................................
1. Отбележи със знак V само професиите.

2. Огради НЕвярното твърдение.
а) Сестра ми е член на нашето семейство.
б) Братът на мама ми е вуйчо.
в) Госпожата е член на нашето семейство.
3. „През лятото слънцето се събужда рано и си ляга късно.”
Кои две думи в това изречение можем да заменим със
„залязва” и „изгрява”?
Огради верния отговор.
а) През лятото слънцето изгрява рано и си ляга късно.
б) През лятото слънцето изгрява рано и залязва късно.

4. Огради само тези плодове, които зреят през есента.
а) грозде и дюли;
б) череши и ягоди;
в) ябълки и дини.

5. Постави знак V пред тези правила за живеене, които
правят семейството задружно.
Родителите се трудят и осигуряват прехраната на децата си.
Децата уважават родителите си.
За почистването се грижи само майката.
Децата и бащата помагат на майката в почистването на дома.
Честват заедно семейните празници.
Ходят заедно на разходки и почивки.
Няма разбирателство между членовете на семейството.
Разговарят за всички проблеми.
6. Помогни на Дядо Коледа да надпише плика с твоя
адрес. Попълни.
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7. За кои празници се отнасят рисунките? Запиши.

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

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

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

8. Огради цифрата пред думите, означаващи членове на
едно семейство.
1
2
3
4

майка
леля
син
чичо

5 братовчед
6 баща
7 дъщеря

9. Знаеш ли правата и задълженията на учениците в
училище?
Постави изразите права на ученика и задължения на
ученика над съответната колонка.
…………………………………………..……

……………………………..………………….

да учи
да поддържа ред и чистота
да уважава мнението на другите

да получава помощ и съвети
да изказва своето мнение
да избира училището, в което да
учи
да избира приятели

да бъде учтив

3

10. Кой е националният празник на България?
Огради верния отговор.
а) 24 май;
б) 3 март;
в) 1 май.

11. Кой от изброените празници не е народен обичай?
Огради верния отговор.

а) Цветница;
б) Кукери;
в) 24 май.

12. Коя от изброените професии не може да се упражнява
край морето?
Огради верния отговор.
а) рибар;
б) моряк;
в) планински спасител.

13. Зачертай излишната дума във всяка от колонките.
Кораб
Лек автомобил
Влак
Къща
Самолет

4

Мобилен телефон
Стационарен телефон
Писмо
Компютър
Пролет

