




Сравни глаголите в двойките 
изречения. По какво се различават?

Аз обичам 
приключенски 
филми.

Ти имаш ли 
компютър?

Той се грижи за 
цветята.

Ние обичаме 
приключенски 
филми.

Вие имате ли 
компютър?

Те се грижат за 
цветята.



Глаголът е в единствено 
число, когато един 
предмет ( лице) 
извършва дейстието.

Глаголът е в 
множествено число, 
когато два или повече 
предмета ( лице) 
извършват дейстието.



Образувайте множествено число на 
глаголите:

аз седя – ние .........................
аз пека – ние ........................
той яде – те ...........................
то играе – те ..........................
аз рисувам – ние .....................



Изберете правилната форма на 
глаголите.

В гората ( расте, растат) дива ябълка.
Горните листенца (гледа, гледат) 
небето.
В същия миг от дълбините на езерото
( се показа, се показаха) страшното 
чудовище.
Светулките (осветява, осветяват) 
тъмните пътечки.



Прочетете пословиците. Кое 
правописно правило, свързано с 
глагола откривате?

Голям залък лапни, голяма дума 
не казвай.

Лозето не ще молитва, а иска мотика.



Отрицателната 
частица не се 
изговаря слято 
с глагола, но 
се пише 
отделно от 
него. Изключение са 

глаголите:
недовиждам,
недочувам,
недоглеждам,
недоумявам.



Напиши изречения, за да съобщиш кой 
какво казва. Подчертай глаголите.





Напиши глаголите в три колонки 
според лицето им.

аз играя, те мислеха, ти грешиш, 
тя пееше, вие лудувахте, те рисуват,
то ще порасне, ние говорим, 
те мълчат, ние спортуваме



аз играя
ние говорим
ние спортуваме

ти грешиш
вие лудувахте

те мислеха
тя пееше
те рисуват
то ще порасне
те мълчат



Допълни изреченията с форми на 

глагола разказвам.
Аз разказвам весела случка.
Ти .................. весела случка.
Тя .................... весела случка.

Ние ................. весела случка. 
Вие ................. весела случка. 
Те ................. весела случка.



Изменението на глагола по лице и 
число се нарича спрягане на глагола.



Замени съществителното собствено име 
Карлсон с личното местоимение аз и 
промени лицето и числото на глаголите.

Карлсон полетя из стаята и доволно 
кудкудякаше.



Колко лица има глаголът?

а) едно;
б) две;
в) три.



На кой ред всички глаголи са в 1л. 
ед.ч.?

а) белеят се, делим, грешите;
б) деля, делят, делите;
в) мокря, мисля, честитя.



На кой ред глаголите са във 2л. 
мн. ч.?

а) солите, ходите, мърморите;
б) ходя, ходим, ходиш;
в) гоня, чупиш, гладят.
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