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ФАМИЛНО ИМЕ:

СОБСТВЕНО ИМЕ:

NIVEAU : FIN DE CP

1
Прочети следващия текст:
Тази сутрин будилникът на Сами звънва в седем часа. Това
е неговият първи учебен ден. Майка му идва нежно да го
събуди.
До леглото му има стол. Сами става и се облича. Той слага
синия си панталон и червения пуловер. Взима любимия се
каскет, зеления, с червената звезда.
До прозореца има също голям гардероб, а на стената картина
с котки.

MI
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2
Свържи думата със съответната картинка.

◻

будилник

◻

◻

креват

◻

◻

стол

◻

◻

каскет

◻

◻

мама

◻

◻

панталон

◻

◻

момче

◻

◻

звезда

◻

◻

котка

◻

◻

пуловер

◻
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3
В колко часа звъни будилникът на Сами? Загради с кръгче верния отговор.
• шест часа        • седем часа         • осем часа
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4
Нарисувай дрехите на Сами и оцвети със съответните цветове.

MI

MF

MS

TBM

5
Oгради с кръгче стаята на Сами. Задраскай другите картинки.

• картинка 1

• картинка 2

• картинка 3

• картинка 4
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NIVEAU : FIN DE CE1

Прочети следващия текст:
„Време е, миличък, казва майка му. Приготвих ти хубава
закуска, чакам те в кухнята.”
Сами се оглежда в огледалото на гардероба. Чуди се как
другите ще бъдат облечени. Снощи той прекара много време
да приготвя дрехите си. Той отваря гардероба, взима черните
си маратонки и излиза от стаята, с обувките в ръка.
В тъмния коридор приятни ухания достигат до него. Когато
влиза в кухнята, той вижда на масата вкусен сладкиш с
брашно и още топли яйца, голяма купа с топъл шоколад и
красива чиния за плодове с ананаси, банани и ябълки.

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ

6
Кой избра дрехите на Сами? Огради с кръгче верния отговор.
• Сами     • майката на Сами    • малкото братче на Сами    • бащата на Сами

MI

MF

MS

TBM

7
Задраскай плодовете, които не са в чинията.
• ананаси      • ягоди      • портокали      • банани      
• ябълки      • круши
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8
Сами е прекарал малко време да приготвя дрехите си.
Огради с кръгче верния отговор.
          • вярно          • невярно
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MF

MS

TBM
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9
Сами мрази това, което майка му е приготвила за закуска.
Огради с кръгче верния отговор.
          • вярно          • невярно

10
Номерирай изреченията, както са подредени в разказа, като започнеш
с първото действие и завършиш с последното.
• Сами излиза от стаята
• Сами отваря гардероба
• Сами се оглежда в огледалото
• Сами е приготвил дрехите си

MI

MF
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NIVEAU : FIN DE CE2

Прочети текста по-долу:
„Побързай, миличък, време е, казва майката. Сигурен ли си,
че предпочиташ да отидеш сам? Ще намериш ли пътя?
– Да, не се притеснявай. Какво може да ми се случи? И освен
това, трябва да свиквам, всеки ден ще бъде така.”
Майката не казва нищо, но е загрижена. Тя целува сина си и
прокарва ръка в косите му. Той мрази, когато тя прави това,
но тя не може да се въздържи.
Сами би желал да вземе няколко сладкиша в ученическата си
чанта, защото винаги огладнява към десет часа. Той не знае
дали това е разрешено в новото му училище и затова избира
да не ги взима.
След това той обува маратонките си и се затичва по стълбите
на сградата.
„Сами!, извиква майка му, като го настига, тичайки с каскета
на сина си в ръка, каскета ти! Забрави си каскета!”
Сами взима каскета и казва:
„Зеленият ми каскет! Това е моят първи ден в училище и щях
да тръгна без каскета, който ми носи щастие!”

ОГРАДИ С КРЪГЧЕ ВЕРНИЯ ОТГОВОР

11
Сами мрази, когато майка му прокарва ръка в косите му.
          • вярно          • невярно
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12
Сами взима сладкиши в ученическата си чанта.
           • да           • не
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13
Къде живее Сами?
• в апартамент
• в каравана
• в къща
• в замък

14
Защо майката на Сами тича по стълбите?
• за да го целуне
• за да му даде каскета
• за да го погали по косите
• защото закъснява
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15
Според теб, защо Сами мисли, че е важно да носи каскета си?
• за да не се загуби
• защото му дава увереност
• за да отиде по-бързо на училище
• защото това е неговия последен учебен ден

MI

MF

MS

TBM

Rappel des codes de correction :
MI = maîtrise insuffisante
MI et MF : non acquis

MF = maîtrise fragile

MS = maîtrise satisfaisante

TBM = très bonne maîtrise

MS et TBM : on considère que c’est acquis
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