


Кое изречение е просто?

 а) в което има малко думи;

 б) в което има един подлог;

 в) в което има едно сказуемо.

Кое от изреченията е сложно?

 а) Магарето стана певец;

 б) Покани на концерт птиците;

 в) То запя и всички избягаха.



Примомни си:

 Просто е изречението, което съдържа само едно 
сказуемо

 Сложно е изречението, което се състои  от 2 и 
повече прости изречения.



Упр.1.Разгледайте схемите и изреченията.Назовете
вида на всяко изречение и посочете на коя схема
отговоря.

1.Дядо Павел имал кошара в Балкана и затварял нощем десетина
овце в нея.

2. Лисичетата почнаха да играят с опашката на майка си.

3. Дойде есента, заваляха дъждове и задухаха ветрове.,

4. В колибата имаше малко коте, а около нея обикаляха и
кокошки.
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Упр.2 Съставете сложни изречения по дадените модели.
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Упр.3. Прочетете двойките прости изречения.Свържете ги по 
различен начин в сложно. 

 Децата бяха улисани в играта. Те не чуха стъпките на 
непознатия.

 Конят хрупаше зелената трева. Опашката му се мяташе 
доволно.

 Децата бяха улисани в играта и не чуха стъпките на 
непознатия.

 Конят хрупаше зелената трева, а опашката му се мяташе 
доволно.



Упр.4. Текстът се състои само от прости изречения.Открийте ги 
и препишете приказката

Вълкът и кучето

 Някога вълкът и кучето били братя 
веднъж не успели да си разделят една 
овца  скарали се оттогава станали големи 
врагове кучето дошло при човека вълкът 
си останал в гората същия звяр.



Сверете правилно ли сте работили.

Вълкът и кучето

Някога вълкът и кучето били братя.
Веднъж не успели да си разделят една
овца. Скарали се. Оттогава станали
големи врагове. Кучето дошло при
човека. Вълкът си останал в гората същия
звяр.



Упр.5. Свържете простите изречения по двойки в сложни 
изречения. Препишете текста. Подчертайте свързващите 
части.

Лаком дол

Един селянин отишъл у кръстника си на гости.Там му
сложили трапеза.Гостът бил много лаком.Почнал пръв
да яде.Грабнал една мръвка. Бързо я налапал.Гозбата
била гореща.Гостът се опарил.Той почнал да мига. Да
гледа гредите на тавана.

- Кажи ми, кръстниче, откъде сякохте тези греди?

-От Лаком дол, кумец, от Лаком дол ги сякохме –
отвърнал кръстникът. Хитро погледнал горещата гозба.


