
точка 

? 



дърво 

дървен 

дървесина воденица 

воден 

вода 

път 

пътувам 

пътека 

 

Сродни думи – думи с общ корен 

Готови ли сте да потеглим на път  
и да си направим една езикова разходка?  

 

разлиствам – раз-лист-вам 
разходка – раз-ход-ка (ходя) 
мост – два моста 
радостно – радостен  
усмивка – усмивам  
близкият – близък  
дъб – два дъба (дъбова гора) 
Йордан 
отдъхнем – от-дъх-нем 
 

зюмбюл  
люляк 
щъркел 
багаж – багажа 
пътека – път-ека  
пощальон – съгласна-ь-о 
малки думички: по, че, е,  
се, си, ми, да, в, и, към,  
през, на, за  
 

Моята пролетна разходка по езиковата екопътека 

По всичко личеше, че днешният ден е по-различен. Слънцето приветливо 

се усмихваше. Птичките радостно чуруликаха. Близкият дъб бавно разлистваше 

новата си премяна.  

Брат ми Йордан предложи да се разходим в планината. Сложихме малко 

багаж в раниците и потеглихме. До екопътеката минаваше широк път за автомо-

били. Ние влязохме в гората и продължихме към реката. Минахме през единст-

вения мост и поспряхме да отдъхнем. На поляната имаше зюмбюли и бял лю-

ляк. Един щъркел крачеше важно. Нещо се белееше до него. Беше плик за пис-

мо. Явно щъркелът беше пощальон. 

 

*** 

 

1. Превърнете второто изречение във възклицателно. Какъв препинателен знак 

ще сложите в края? 

2. Превърнете петото изречение във въпросително. Какъв препинателен знак ще 

сложите в края? 

 



Залепи. 

път ен 

под вод ен 

представка корен наставка 

край 

1. Изрежете пионката с пчелички и я сглобете, 

като прегънете през трите означени линии. Зале-

пете дъното. 

2. Изрежете всяко едно от цветята. В тях са изпи-

сани различни части от две думи – КРАЙПЪТЕН 

и ПОДВОДЕН.  

3. С помощта на пчеличката съберете корена, 

представката и наставката от едната дума и я за-

пишете красиво и четливо, след което повторете 

същото и за втората дума.  

4. Съставете своя цветна градина с подобни думи. 



Моята пролетна разхо........ка по езиковата екоп........тека 

По всичко личеше, че днешният ден е по-различен. Слънцето приветливо се усмихва-

ше. Птичките радос.........но чуруликаха. Бли........кият дъ......... бавно ра........лис...........ваше новата си пре-

мяна.  

Брат ми .............ордан предложи да се ра.........ходим в планината. Сложихме малко бага........... в 

раниците и потеглихме. До екоп.........теката минаваше широк път за автомобили. Ние 

влязохме  .........  гората и продължихме към реката. Минахме през единствения мос............ и 

поспряхме да о.............дъхнем. На поляната имаше з...........мбюли и бял люл...........к. Един ..............ъркел кра-

чеше важно. Нещо се белееше до него. Беше плик за писмо. Явно щъркелът беше по-

щал.............н. 


