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РАБОТЕН ЛИСТ № 31 

Тема: Азбука в рими. 

Всеки може, всеки знае свойта буква да познае. Ала я вземи буквара и от приказката стара два три 

реда прочети. Е, какво ще кажеш ти? Сложна работа е тая, аз по себе си го зная. 

1зад. Ще се опиташ ли да изпееш песничката за буквите заедно с мама. 

С буква А се пише "ало".   

С буква Б се пише "бяло". 

С буква В се пише "вяра". 

С буква Г се пише "гара"... 

Буква Д е за "добричка". 

Буква Е пък - за "елхичка". 

Буква Ж е за "жарава". 

А пък З е за "забава"... 

Знам, че И е за "игрива". 

Буква К е за "красива". 

Буква Л е за "лимони". 

А пък М - за "макарони"... 

Буква Н е за "наричам". 

А пък О е за "обичам". 

Буква П е за "пътувам. 

А пък Р е за "рисувам"... 

Буква С е за "сърничка". 

Буква Т е за "тревичка". 

Буква У е за "умия". 

А пък Ф е за "филия"... 

Зная - Х е за "хитрувам". 

А пък Ц е за "целувам". 

Буква Ч е за "читанка"... 

А накрая - Я за "Янка"... 

Азбуката вече знаем! – 

И като слънца сияем!... 
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Буквите от А до Я носят вечна Светлина... 

2зад.Кажи какво има на картинките? Коя от думичките започва с написаната буква? Прочетете 

стихотворенията заедно с мама. Можеш ли да измислиш още думи с тези букви? 

С „А” започва Ана, името на мама. 

Пиша с „А” засмяна аз, че съм голяма. 

Ако питате коя съм, аз съм буква „А”. 

Тука аз съм най-красивата. 

Аз съм буква ненадмината. 

Виж с разсърденото „Ъ” 

ще се скараш на часа. 

„Ъ” на ъгъл все стои. 

    Постоянно се върти. 

„Аз съм малко колело”- 

Казва буквичката „О”. 

Огън, охлювче, око 

все започват с буква „О”. 

Упорит е ученикът 

И умее на урок 

Буквичката „У” да пише 

                                                    пред учителя си строг. 

Всички: Е – е – е – е – е… 

Ето идва ред на „Е”. 

„Е” в елха звучи добре. 

Чува се и във елен, 

Ежко, езеро, ерген. 

Иглика жълтее в шубрака. 

Иглика се казва и кака. 

Ще свия игличини китки 

На кака за русите плитки, 

Че аз ги обичам и двете – 

 И кака и жълтото цвете. 
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3зад. Чуй стихчетата! Можете ли да се опитате да направите с мама буквата „Н“, както пише в 

стихчето. А можеш ли да крачиш, като „Рачето“ – назад? А разбрали, кога лиса ще оздравее? 

Най-милата ми на земята, 

единствена си, мама свята! 

Научих буквичка голяма, 

да пиша твойто име: МАМА. 

 

 

 

 

Нека застанем лице до лице. 

Нека се хванем ръце за ръце. 

Щом стоим прави, добре ли разбра, 

буква се прави с такава игра. 

Вечно крачи, крачи, 

а назад се влачи. 

Името му Рачо напишете! 

С главна буква „Р” го започнете! 

Вчера Радка се разплака. 

Искала си начаса 

Радка буквичката „Р”. 

Ала „Р” си е на всички: 

Радка,Румен, рак, ръчички. 

                                                              Лиса болна лежала, 

                                                              три дни залък не яла. 

                                                              Лиско билки събира, 

                                                              леля Сврака го спира: 

                                                              Лиса ще оздравее, 

                    щом петле й попее. 
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4зад. След като чуеш стихчетата познай за коя буква се отнася всяко от тях!  

Борко бие барабан, 

барабан – бърборан. 

Баба пържи във тиган 

банички за Борко. 

Слуша баба барабана 

и захласва се дори. 

Боже, с баба чудо стана- 

баничките изгори! 

Може да съм палавник, 

но пък съм голям умник. 

Пиша плача, пиша пея, 

но да пиша с „.....” умея. 

Гърло, гъба, гребен, гръб, 

с „....” в началото звучат. 

Май изгубвам си гласа. 

Хайде, „....” при мен ела! 

Една черта, над нея - още три 

и още две, най-мънички под нея! 

Не бързай, размисли и разбери, 

така ти буквичката „.....” откри. 

„С мен започват много думи 

Татко, топка тебешир” 

Звънват веселите струни: 

„Тото, телевизор, тир…” 

Ако буква „Ж” се свие, 

Ако крак с ръчица скрие, 

Как ли? Ей така тогава 

Буква „.....” пред вас застава. 
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5зад. Кажи думите от всяка картинка! Преброй, колко от тях започват с буквата, която е написана 

отгоре! Измисли по едно изречение с половината от тях!  

Зайко, зеле, зеленчук-буквичката „З” е тук. 

Повторете пак, дечица- Здравко, здравец и Зорница. 

Малко цвете съм в полето, 

Аз съм синия синчец. 

Любя въздуха, небето, 

кича полския венец. 

Жабчо в жабуняка 

жално, жално квака, 

че му сложи мама 

жълтата пижама 

и сега веднага 

трябва да си ляга. 

Шипката решила 

Да върви на бал. 

Шапка си ушила, 

Метнала си шал. 

Часовниче има си батко, 

часовниче иска и Владко. 

Батко не чака покана, 

бързо ръчичката хвана 

и нарисува му сръчно 

малко часовниче ръчно. 

Някога царувал цар 

в чудно царство господарство. 

Цели кошници с цветя 

пращала му пролетта. 

                                                 И доволен казал царят: 

                                               ”Буква „Ц” ви давам в дар!” 
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6зад. Можеш ли да се опиташ да отгатнеш, как ще се срещнат щъркела и щуката? Разкажи ми! 

Фея Фърфалана 

с фуста кадифяна 

пуска сто фонтана 

с фанта изстудена, 

за да спре да плаче 

малко фърфалаче. 

 

 

Водичке, водичке, 

Ще измия с тебе всичко. 

Моите очи да греят, 

Бузките – да червенеят, 

Устничките да се смеят, 

Зъбките да се белеят. 

 

Ако поискат просто от скука, 

как ще се срещнат щъркел и щука, 

щом все е щъркелът там в синевата, 

а си е щуката все под водата? 

 

 

 

Хем играят, хем си пеят, 

тропкат весело хоро. 

Тука хората умеят 

да празнуват за добро. 
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7зад. Разбра ли защо на Ер-малък му се плаче? Можеш ли да кажеш, какво е взел Любомир със 

себе си? А какво не е успял да вземе?  

Познават ме дете и майка 

с перчемче, като запетайка. 

На мене „И” то ми е батко 

и името ми е „Й”. 

Возя се в шейна в трамвай, 

даже в таратайка. 

Най-обичам топъл чай 

от златиста лайка. 

 

Ер-малък съм и ми се плаче, 

че нямам си и аз байраче. 

 

 

 

 

 

 

Юнак е Любомир, момчета! 

На път към Люлин тръгва с Юли. 

Раница взе: бюрек, кюфтета, 

Юфка и конфитюр от дюли. 

Тюх! В раницата не остана 

Местенце малко за юргана. 

Янко ябълки яде 

и за баба Яга слуша, 

как със лебеди краде 

тя децата непослушни. 

 


