
Работен лист по български език и литература 4 клас 

 Име…………………………………………………………………………………….дата…………………….                                            

Сегашно време на глагола 

 
Времето на глагола показва кога се извършва действието. 
 

 
Сегашно време на глагола откриваме с въпроса: Какво правим сега? 
 

        единствено число                                            множествено число 
      1 лице -   аз гледам                                            1 лице – ние гледаме 
      2 лице –  ти гледаш                                           2 лице – вие гледате 
      3 лице –  той гледа                                            3 лице – те гледат 
 

 

1. Отворете учебника по български език на стр.50 и погледнете зад. 1. 

Опитайте се да откриете използваните глаголи в стихотворението „ По 

бялата зебра“ и след това помислете на кой въпрос отговарят те и в кое 

глаголно време са. 

 

2. Определете времето на спомагателния глагол съм. Прочетете ги в 

правилен ред и съставете с три от тях изречения. Запишете ги. 

 

                съм                 сте              е             са             си           сме 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Добавете пропуснатите букви в глаголите: 

 

лежа……  -   лежат                                 лет……  -  летят 

държа     -   държ……т                          ловя      -    лов…..т 



мълч…….   -   мълчат                                шумя -  шум…..т 
 

4. Образувайте множествено число на глаголите и ги запишете на 

правилното място в таблиците: 

               вдигам, хваля, дърпам, връщам, топля, въртя 

 

5. Кои глаголи трябва да се променят по лице и число. Запишете ги правилно. 

аз почиваме                то плаче             ти говори            те скачате 

ние пътува                   тя снимаш         той спи                 вие пеете 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.В кое време са употребени глаголите в текста? Пред кои думи са 

пропуснати запетаи? Препишете текста правилно и четливо. 

Понякога оставам сама в къщи но дори и тогава не скучая защото имам 

кукли за театър на пръсти. На едната ръка слагам добрите герои а на 

другата подреждам лошите. Представлението започва и героите ми 

оживяват.  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Прочетете текста „ Сапунени мехури“ от Светослав Минков – стр. 82 и 

се опитайте да отговорите на въпросите след текста. 

Единствено 
число 

Множествено 
число 

срещам срещаме 

  

  

  

Единствено 
число 

Множествено 
число 

пазя   пазим 

  

  

  


