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Колко голям клас
! 

— Искаш ли да видиш новия ми клас? 
— Разбира се.  
– Секунда да го взема от раницата. 
— Как успя да побереш в раницата си 20 ... 
— зрънца. Ето, виж моя клас. 
— Леле, колко голям клас! 

 



Развитието на езиковата ни култура много прилича на израстването на едно дърво. То бива посадено още с 

раждането ни. Не дава веднага листа и плодове, защото до първата си годинка почти не говорим, но в 

дървото е заложена възможността да се раззеленява и да има цветове и плодове. Листенцата по него са 

нашите думи, а плодовете — правилното общуване. Чрез непосредствено общуване още от раждането си 

започваме да научаваме значението на определени думи. Разговорите с родителите и близките, приказките, които ни 

разказват, обогатяват речника ни с нови думи. Така на нашето дърво поникват все повече листенца. С времето някои 

листа (думи) окапват и на тяхно място израстват други, а колкото повече книги четем, толкова по-голямо и красиво 

става нашето дърво. 

 

 

ПРОЕКТ “ЛЕКСИКАЛНО ДЪРВО” 

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ: картон А4, шаблон със силует на дърво и листа, цветни моливи, ножица, лепило. 

УКАЗАНИЕ ЗА РАБОТА:  

1. Изрежете дървото и листенцата от шаблона.  

2. Харесайте си художествен текст и се опитайте да откриете в него думите синоними, думите омоними, ако има 

термини, неологизми, архаизми, диалекти и пр., и ги оцветете в различни цветове според лексикалното им значение. 

3. За свой помощник поканете Българския тълковен речник. 

4. Като контрол на грешката може да ползвате цветните листенца от предложения лексикален анализ на текста 

“Есен в парка”. 
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ЕСЕН В ПАРКА 

Чудна гостенка е навестила вчера нашия 

парк. Покрила е алеите с пъстри меки килимчета, 

изтъкани в златисто, кафяво и червено. Накичила е с 

малки сребристи брошки атлазените одежди на 

гъстака. Наметнала е дърветата с дълги пурпурни 

тоги, отрупани с мъниста и скъпоценни камъни. 

Фризирала е небето с пухкави бели къдрици, 

спуснати от ляво и дясно по усмихнатото лице на 

утринта... 

Магдалена Трифонова 
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Лексикално дърво 



Думи с близко значение, 

които се пишат и изговарят 

различно. Биват смислови 

синоними, стилистични 

синоними и смислово-

стилистични синоними. 

Думите, между които 

съществува синонимна 

връзка се обединяват в 

синонимен ред.  

Думи, които се пишат и 

произнасят по един и същи 

начин, но имат различно 

значение. Възникват при 

фонетични изменения в 

думите (син-цвят; син-

момче); при съвпадение на 

заемка и домашна дума 

(чело-муз. инструмент; 

чело-на лицето) и др. 

начини. 

 Думи с противоположно 

значение. Антоними са тези 

думи, чиито значения са с 

противоположни 

качествени нюанси, но в 

основата им винаги има 

общ признак (вярно-

невярно, ден-нощ, висок-

нисък, гласна-съгласна). 

 

 

 Двойка думи, които са 

близки по звучене, но са 

различни по значение 

(месен-местен, скален-

кален, камера-камара, 

батерия-бактерия, пипам-

питам). 

Дума, която назовава точно 

определено понятие в някоя 

научна област (палеолит-

етап от човешката 

история и първият период 

от каменната ера). 

СИНОНИМИ ОМОНИМИ АНТОНИМИ ПАРОНИМИ ТЕРМИНИ 

Дума с остаряло звучене и 

излязла от широка 

употреба.  За разлика 

от историзмите, архаизмите 

са думи, които 

имат синоними с активна 

употреба в съвременния 

език (раб, кошуля, свише, 

летеж). 

Новите думи в езика 

определяме като 

неологизми. Но наред с тях 

неологизми са и думите с 

ново значение (сайт, 

принтирам, карантини-

рам).  

Думи, които се говорят в 

определен регион (к’ѝква 

(тиква), г’ѝгам (дигам) – 

чепински говор; 

съ̀сек (хамбар), ọзноб’àвạм (

осланявам) – странджански 

говор; да си сидем (да си 

тръгна), пръльица (муцуна)

– видинско-ломски говор). 

Думи, които заемаме от 

чуждите езици (памук, 

чешма, камина, камион, 

вафла, курорт). Често тези 

думи са заемани от чуждите 

езици, за да означим ново 

явление, предмет или 

дисциплина – физика, 

граматика, купести облаци. 

Думите, характерни за 

определена социална група, 

чиито участници имат общи 

интереси (релейтвам – 

съчувствам; избаца– 

присвоява; гаргарин– 

нахалник). 

АРХАИЗМИ НЕОЛОГИЗМИ ДИАЛЕКТИ ЧУЖДИЦИ ЖАРГОНИ 

ТЕРМИНОЛОГИЧНИ КАРТИ 
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