






____________

Пеят птички пъстрокрили,
тръпне свежият листак,
със чадър от синя свила
руса ________ шета пак.

Спира над горите гъсти,
спира сред полята тя
и разтваря с тънки пръсти
най-сънливите цветя.

Дига гугличка и трепка
в луда радост всеки цвят
и по пъстрите му клепки
топли капчици блестят.

Асен Разцветников



Пролет

Пролет мила, животворна,
колко хубава си ти!
И засмяна, благотворна,
пълна с драгост, с красоти!

Зимний сняг се разтопява,
гинат гъстите мъгли,
въздухът се разведрява
и се пълни с миризми.

Чудно, топло слънце ясно -
целий свят се весели;
по нивята полугласно
там тревата шумоли.

По горите хор от птички
чурулика от зора,
а пък стадото овчички
хрупка росната трева.

И овчарят с свойта свирка
ги подкарва да пасат;
тук-таме си агне припка
и се радва на тоз свят...

Пролет мила, животворна,
колко хубава си ти!
И засмяна, благотворна,
пълна с драгост, с красоти!

Васил Н. Попович



Усмихнат Слънчо свети
над моя роден кът.
Топят се снеговете,
поточета шумят.

Разцъфват дървесата,
в клонака птица пей,
навред под небесата
полето зеленей.

Й. Друмников

Пролет



Открийте думите, с които 
Асен Разцветников и Васил Попович 

ни описват пролетта.



Пролетта е сезонът, в който 
всичко се събужда за нов живот.



Какви промени настъпват 
през с:
 времето;
 растенията и животните;
 трудовата дейност на хората?





 Слънцето грее по-силно.
 Времето се затопля.
 Денят става по-дълъг от нощта.
 Валят пролетни дъждове.
 Снеговете се топят и реките  

прииждат.

Как се променя 
неживата природа?



Къде снегът се е 
запазил най-много, 
когато се топят 
снеговете и защо?

Снегът се е запазил най-
много по високите части на 
планините, защото там е 
най-студено.



Какви промени настъпват
в живата природа?

 В градините и по поляните 
показват стръкчета 
първите пролетни тревички и цветя.



Посочете имената на някои от предвестниците 
на пролетта в градините, които я правят 

толкова китна и красива.



Посочете имената на някои от горските и 
полските предвестници на пролетта, които 

я правят толкова китна и красива.





Какви промени настъпват
още в живата природа?

 Дърветата и храстите
се разлистват и цъфтят.

 Целите са покрити с 
красиви розови и бели 
цветове.



Цъфтят и овощните 
дървета в градините.



При повечето дървета и храсти се развиват 
първо цветовете, после листата. Такива са:

Има и дървета, при които цветовете и листата 
се развиват почти едновременно. Такива са:



Към края на пролетта узряват 
първите плодове.

Радваме се и на първите пролетни зеленчуци.



Животните също са част 
от живата природа. 

С какво поведението им се 
различава от това през 

есента и зимата?



 Прелетните птици се завръщат от 
топлите страни.

 Правят гнезда, снасят в тях яйца, които 
мътят до излюпване на малките.

 Летят много насекоми.



 Събуждат се животните, 
прекарали зимата в зимен 
сън.

 Катерички скачат от клон 
на клон.



 През пролетта бозайниците се размножават.

 Те раждат малките си и
се готвят да ги отгледат. 



Разкажете:

Какво е характер-
но за трудовата 
дейност на хората 
през пролетта у 
дома и на полето?



 Правят пролетно 
почистване у дома,
в дворовете, около
жилищата и
градинките.

 Почиват и се 
наслаждават на 
красивата природа.

У дома:



 Кипи усилен труд.
 Хората орат и 

окопават градините.
 Засяват семена и 

засаждат разсад.
 Грижат се за 

цветните градинки.

В градините:



Хората се грижат 
за овощните 
дървета - орат,
окопават, пръскат 
ги, подрязват ги.

В градините:



 Хората орат земята, 
засяват и засаждат 
пролетни култури.

 Пастирите изкарват 
животните на паша.

На полето:



Оцветете пролетния букет.
Запишете имената на тези цветя.



Изрежете от приложението пролетните плодове 
и ги залепете върху фруктиерата.



В картината са допуснати грешки.
Открий ги и ги премахни.



стр. 66  Нарисувай пролетна картина, 
пролетно цвете или залепи 
готови картини.

Отбележи характера 
на времето  за деня в 
природния календар.



В презентацията са 
използвани картинки от:

 Интернет;
 http://www.e-uchebnik.bg/


