
Регионално управление на образованието - Силистра 

Основно училище „Отец Паисий” – Силистра 

 

ОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ 

„ИСКАМ ДА ЗНАМ И ДА МОГА” - 15.12.2018 

ТЕМА: РОЖДЕН ДЕН 

 

 Здравей!  

Приятно ни е, че си участник в СЕДМОТО областно състезание  

„Искам да знам и да мога”!  

Подготвили сме за теб 10 интересни задачи. Прочети внимателно 

условието на всяка от тях и ги реши !  

УСПЕХ!  

 

Тази година моят рожден ден ще бъде незабравим. Вече съм голямо дете и 
умея да се забавлявам с приятелите си. Ще ги предизвикам на състезание. Нека 
спечели най-добрият!  

Бъди и ти част от моя празник. Нека се забавляваме заедно и да се 
състезаваме. 

 

Задача 1. 

Днес е моят рожден ден. Прочети текста. Думите с противоположно значение 
се наричат антоними.  

 

А/ Открий антонимите и ги препиши по двойки. 

Рожденият ден е празник за всеки човек. Той е ден за радост, за веселие. 
Празнува се от малки и големи, млади и стари, богати и бедни. Не започва и не 
свършва с подарък, а с очакваните изненади и веселие. На  този ден получаваш от 
близките си само любов. 

 

 



 

Б/ Ще разбереш кога празнувам рождения си ден, ако пресметнеш вярно 
стойността на изразите: 

       месец                                                       дата 

      7 + 35 : 7 =                             2 . 5 . 3 : 2= 

 

 

 

Датата на моя рожден 

ден е _______, а месецът е 

________________________________ 

 

В/ Отбележи в календара 

месеца и датата. 

 

Г/ Денят от седмицата е:  

_____________________________ 

 

Задача 2. 

Поканих за рождения си ден 15 приятели. С родителите ми обсъждаме  

варианти за празнуването му. Разгледай таблицата. Отговори на въпросите и 
попълни таблицата: 

 

Вариант на празнуване Цена  

Вкъщи  120 лева 

В детски център с аниматор   

В стая със загадки 330 лева 

В „Музейко“ София  

В плувен комплекс с аниматор 360 лева 

 

А/ Пресметни израза (300+420) : 4 и запиши цената на варианта в детски 

център с аниматор, ако тя е равна на отговора му.  ________________________ 



Б/ Пресметни и запиши цената на варианта в „Музейко“ – София, ако тя е 

равна на разликата на числата 1000 и 475. _________________________________ 

 

В/ Кой е най-скъпият вариант от изброените? __________________________ 

А най-евтиният? ________________________________________________________ 

 

Г/ Ако родителите на Мая разполагат с 350 лева за организиране на 
рождения ден, кои варианти ще им препоръчаш? 

 ___________________________________  

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 

Д/ Бащата на Мая обещал да й купи подарък. Цената му ще е равна на 
разликата между цените на най-скъпия от изброените варианти и вариантът, 

който избере Мая. Според това обещание за колко лева може да получи подарък 
Мая? Пресметни и напиши възможните варианти. 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 

Задача 3. 

А/ Разгледай внимателно часовниците. Под всеки от тях запиши колко е 
часът. Открий зависимостта и нарисувай стрелките на последните два 

часовника. Последният  от тях показва в колко часа ще дойдат гостите. 

 

                         

_________  ____________   __________   _________    ____________ 
 

 
Б/ Гостите ще дойдат в  ___________ часа. 

 



Задача 4. 

Помогни ми да напишем правилно поканата до гостите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задача 5. 

Решихме с мама да подготвим здравословно меню.  

 

А/ Избери и запиши кое от изброените менюта е здравословно: 
 

- сандвич (пълнозърнест хляб, масло, домат, краставица, сирене) 

- хамбургер ( питка, кюфте, пържени картофи, кетчуп, майонеза) 

- дюнер ( арабска питка, месо, пържени картофи, чеснов сос) 

 

Отговор:_____________________ 

 

 

 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 



 
Б)  От посочените  напитки запиши само ПОЛЕЗНИТЕ за здравето: 

                         

 

Отговор:__________________________________________ 

 

Задача 6. 

Какво е рожден ден без  торта? Забавлявахме се добре, докато я приготвим. 

Необходимите продукти за рецептата са: 

100 г масло 

200 г захар 

4 броя  яйца 

160 г брашно 

 

Но… Отворих хладилника и видях, че разполагам само с 3 яйца! Реших да 
намаля и останалите продукти в рецептата, за да отговарят на трите  яйца.  

Какви количества масло, захар и брашно да използвам? Помогнете ми да 

преценя. 

 

А/ За 1 яйце:   

захар - ________________ 

масло -________________ 

брашно - ________________ 

 

Б/ За 3 яйца:   

захар - ________________ 

масло -________________ 

брашно - ________________ 

 



В/ Открийте единадесетте  разлики в картинките. Отбележи ги с Х. 

     

 

Задача 7. 

Ще направя ароматен билков чай за гостите.  

 

А/ Открий и запиши названията на билките, които ще използвам: 

 

м а щ е р к а р м   

ш и п к а о п л е  

е б л а й к а к н  

л и п о в ц в я т  

с р и г а н х д а  

 

 
Б/ От билките, които откри, запиши само тревистите: 

 
________________________________________________________________________________ 

 



Задача 8. 

Всичко е готово, чакам гостите. И докато чакам, реших да почета малко от 
романа „Пипи Дългото чорапче“.  

 

Пипи празнува рождения си ден 

Една сутрин Томи и Аника получиха писмо. След като го прочетоха, 
заподскачаха  от радост. Те разбраха много добре какво пише в него, въпреки че 
правописът беше по-особен. Пипи  ги канеше на рожден ден. 

Щом се върнаха от училище, децата започнаха да се стягат за 

празненството. Аника помоли майка си да ѝ накъдри косата. Томи се причеса с 

вода, за да му прилепне перчемът. 

Разбира се, децата купиха подарък на Пипи. Извадиха пари от 
спестовната си касичка и на връщане от училище изтичаха в един магазин за 
играчки на Голямата улица, откъдето купиха една много хубава…, но за сега 
подаръкът им трябваше да остане в тайна. Той беше завит в зелена хартия с 
много панделки и когато Томи и Аника се приготвиха, Томи взе пакета и децата 
потеглиха, последвани от настойчивите наставления на майка си да пазят 
дрехите си. Те се споразумяха Аника също да поноси пакета, а когато го връчат 
на Пипи, да го държат и двамата.  

Беше вече ноември и се мръкваше рано. Когато Томи и Аника влязоха през 
портата на Вила Вилекула, се хванаха здраво за ръце, защото в градината на 
Пипи беше много тъмно. 

Томи и Аника поздравиха Пипи. Томи се поклони, а Аника направи реверанс. 

Те ѝ подариха пакета с думите: „Честито, желаем ти всичко най- хубаво!” Пипи 

им благодари и трескаво развърза пакета. В него имаше музикална кутийка. 
Като я видя, Пипи пощуря от радост. Тя прегърна Томи, после Аника, после 
прегърна подаръка и накрая прегърна опаковката. 

 

А/  В каква последователност се случват събитията? Номерирай ги. 

Във Вила Вилекула 

Покана за рожден ден  

Томи и Аника получават писмо 

Радостта на Пипи 

Подготовка за рожден ден 

Б/ Какво означава думата РЕВЕРАНС? ________________________________ 

 



Задача 9. 

 

А/ Моите приятели бяха подготвили игра за редактиране. Играйте с нас!  
Подчертайте грешките. 

    

Честит рожден ден, лена! 

Бади жива и здрава! пожелавамети 

много оспехи в училиште и добри  

приятели. Нека твоите раце  

сътворят още много рисунки които да  

радват фсички нас. 

 

 15.12.2018 г.                        От твоите приятели 

  гр.силистра 

 

Б/ Следващата ни игра се казва „Вълшебни думи“.  

 

Напиши поне 3 думи или изрази за вежливост по време на празнуване на рожден 
ден. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всяка допълнително написана дума или израз ти носи бонус точки. 

 

 



 

Задача 10. 

Моите родители решиха да си подарим почивка в курорта Пампорово.  

 

 

А/  Курортът Пампорово е разположен в най-обширната планина. Коя е тя? 

 

  

Б/  В каква посока ще пътуваме, ако тръгнем от град Силистра?  

В/  С кои планини граничи на запад планината, в която се намира курортът 

Пампорово?  

 

Благодарим ти, че беше част от рождения ден и ти желаем бъдещи успехи! 

 

 


