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ОПРЕДЕЛИТЕЛЕН ЧЛЕН. ЧЛЕНУВАНЕ

Подчертай подлога във всяко изречение.

Принцът влезе в залата и подаде ръка на срамежливата девойка.

Изведнъж от ръкавите на магьосника излязоха гълъби.

Състезателите успешно завършиха многобоя.

В тъмната нощ снегът затрупа къщи и пътеки.

Дядото пусна мрежата в реката.

С каква част на речта е изразен подлогът? Как е членувана?

Напиши думите в двете колони на таблицата.

 листата, пролет, звезди, денят, град, кожарят, ключа, клуб

Думи, които са 
членувани

Думи, които са 
нечленувани

Напиши текста под диктовка. Как членува съществителните имена?

Бабата се върнала вкъщи и казала на змея желанието на царя. Змеят без 
много мъка направил и път, и мост от чисто злато. След това тръгнали да 
вземат царската дъщеря. Най-подир вървял змеят. Влезли в царските двори. 
Змеят седнал и замълчал. Царската дъщеря, като видяла за кого я жени баща 
є, се разплакала и избягала. Змеят видял, че булката плаче, и разбрал всичко. 
Той съблякъл своите кожуси и станал хубав момък.

Царската дъщеря била смаяна от красотата на момъка. 

Из „Змеят и царската дъщеря“, българска народна приказка
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Ще играя на дворът.

Днес ще обядвам 
в столът.

Треньора ми се обади 
за тренировка.Отивам до 

магазинът. Забравих си триъгълникът
и пергелът. Донеси ми ги.

Автобуса закъснява.
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9 ОПРЕДЕЛИТЕЛЕН ЧЛЕН. ЧЛЕНУВАНЕ

Допълни думите с определителен член.

Великан  се почеса замислено по главата.
Глас  на момък  отекна из целия замък.
Вятър  духаше и ураган  струпа изкоренените дървета пред мелницата.
Жабите бързо откриха вълшебството на водопад . 
Магьосник  искал да направи истинска плаваща къща.
На върха на планината принц  открил дворец .

Състави изречения с думите, така че да са подлози.

прозорец, футбол, компютър, кестен, стол

Редактирай съобщенията на четвъртокласници.

Членувай съществителните имена от м.р. с -ът, -а, а от ж.р. – с -та. Напиши.

съвест –          полет – 

изпит –          област – 

мост –          чест – 

част –          личност – 

тежест –          кост – 

-та

-ът

-а
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Напиши текста под диктовка. Подчертай членуваните съществителни 
имена.

Славеят и орелът 

Един славей кацнал на един висок дъб и запял. Видял го гладен орел, литнал 
над него и го уловил. Славеят молел орела да го пусне, като казал, че той не 
бил толкова голям, за да напълни стомаха на един орел. Орелът, ако е гладен, 
можел да напада по-големи птици. Тогава орелът отговорил, че не е луд да 
изтърве готовата храна, за да гони това, което още не се знае къде е. 

Езоп

Състави изречения по картината. Напиши ги. Как членува съществител-
ните имена от м.р. ед.ч.?

Препиши текста в тетрадката, като допълниш думите с определителен 
член. Помогни си с личното местоимение той.

Кейк  все така се надигаше, накрая притисна кухненския таван и той 
започна да се пропуква.

Крал  и готвач  изтичаха по стълбите и видяха как кейк  вече 
бе пробил дупка в таван  и растеше към следващия етаж.

– Бързо, бързо – викаше крал , – направи нещо да го спреш!
Но уплашеният готвач не знаеше какво да направи. Затова, в паниката си, 

скочи отгоре му да го натисне.
Кейк  обаче продължаваше да си расте и скоро главата на готвач

се удари в таван . После проби и покрив , а кейк  все така не спи-
раше да се надига.

Из „Слабият крал и дебелият готвач“ от Доналд Бисет

замък
момък
змей
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9 ОПРЕДЕЛИТЕЛЕН ЧЛЕН. ЧЛЕНУВАНЕ

Кои съществителни имена в пословиците НЕ са членувани правилно? 
Напиши вярно изреченията в тетрадката. 

Мързела не мори, а мъчи.
Вятъра, преди да престане, най-буен става.
Който е хапнал от меда, той му знае сладостта.
От камък е по-як човека и от яйце е по-слаб.
Високо лети орела, затова далеч гледа.

Напиши изреченията, като членуваш съществителните имена.

(Бухал) е нощна птица.

Кълвачът е най-добрият приятел на (дървета).

Герои в (приказка) са (дъжд) и (вятър).

Във (въздух) се носеха първите есенни листа.

Опиши кълвача, като използваш данните от таблицата. Напиши текста 
в тетрадката.

Разпространение гори, паркове и овощни градини

Гръб черен със синкав блясък

Корем сиво-бял, с червени надопашни пера 

Храна През пролетта и лятото – насекоми, които лови под 
кората на дърветата и по земята. Често прави дупки 
по кората на млади иглолистни дървета и пие сок.
През есента и зимата приема повече растителна хра-
на – сухи плодове, боровинки, семена на иглолистни 
дървета.

Мътене Снася 4 – 8 бели яйца, които мъти 12 – 13 дни.

Полет вълнообразен, с последователни издигания и спускания

Барабанене Разстоянието, от което може да се чуе, зависи от 
вятъра и от състоянието на дървото.
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