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Кончето Магия 

Напиши имената на героините в историята.

........................................................... и ...........................................................

 Припомни си как Моли приготви Магия за състезанието. 
Довърши словосъчетанията.

четка ..........................................................
среса ..........................................................
изми ..........................................................
огледа ........................................................

Първото състезание включва?
а) прескачане
б) преобръщане
в) преобличане 

Какво трябва да събират участниците във второто състезание?
а) кашони
б) кутии
в) капачки 

Какво е третото състезание?
а) надскачане
б) надяждане
в) надбягване
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 Защо записват Магия в състезанието за прескачане на 
препятствия?
а) защото това е последното състезание
б) защото прави много красив скок
в) защото Моли иска да участват 

Колко са общо препятствията, които трябва да прескочи?
а) 6
б) 7
в) 8 

Какво означава думата „аплодисменти“?
а) ръкомахания
б) ръкостискания 
в) ръкопляскания

Моли и Магия са добър…
а) екип
б) отбор
в) дует 

 Напиши три чувства, които според теб изпитва Моли след края 
на състезанието.

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................
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Най-непослушният кон

 Колко съобщителни изречения има 
на първата страница в историята?
а) 1
б) 2
в) 3

Колко имена има изписани на стр. 23?
а) 6
б) 5
в) 4 

С какво би заменил израза „препускам като светкавица“?
а) препускам много ловко
б) препускам много бързо
в) препускам много смело 

 Подчертай в изречението всички думи, който не могат да се 
пренасят.

Цопна в нея и добре се отъркаля, като махаше весело 
с крака във въздуха. 

От колко думи се състои най-краткото изречение на стр. 26?
а) 3
б) 2
в) 1 
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 Колко гласни звука има в изречението?
Беки не можа да отговори. 

а) 8
б) 9
в) 10

 Попълни с подходящите букви, за да получиш думи.

_ О _ Ю _ _ Я   _ Е _ _ О   Ж _ Е _ Е _ 

 В кое изречение може да използваш израза „отърва се на 
косъм“ ?
а) Вещицата пусна един конски косъм в отварата.
б) Рицарят успя да спаси отвлечената принцеса.
в) Джуджето едва се спаси от огнения дъх на дракона. 

Попълни „И“ или „Й“ на празните места. 

САКСИ  С ЦВЕТЯ 

НА -НЕПОСЛУШНИЯТ 

БУ НИТЕ КОНЕ 

ТО      ПОТРОПВАШЕ 

НЕ СЕ ВРЪЩА !

Подреди думите в изречение.
ми, от, се, огромна, той, неприятност, измъкна, помогна, да 

.......................................................................................................................... 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
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Въпроси за дискусии
1.  В българския народен календар има празник, свързан 

с конете. Кой е той?

2.  Конете в днешни дни са опитомени от човека, но все 
още се срещат диви коне. Знаеш ли къде и как живеят?

3.  В кои свои дейности човекът използва помощта на 
конете?
– в селското стопанство
– в спорта
– в града 

4.  В миналото рицарите и конете са били тясно 
свързани. Сещаш ли се защо?

5.  Конете имат връзка и с автомобилите. Помоли някой 
възрастен да ти подскаже. 
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