Задача по темата „ От звук до текст – как е изграден нашият език“
Игра „От звук до текст“. По избор – бином и съставяне на кратък
текст от минимум 5 изречения./ съобщителни и въпросителни/

Вълшебното куче
Имало едно време куче, което се казвало Гарвин. Стопаните му не
знаели, че то е различно куче. Те разбрали това, когато били на
почивка в Хавай. Как разбрали? Стопаните на Гарвин обичали да се
излежават в люлката. Един ден сложили кучето в нея. То се
залюляло и проговорило:
- Ах, това се казва рай!
Всички много се учудили. Оттогава кучето можело да споделя със
стопаните си какво чувства, какво иска или не иска.
Това било едно много щастливо семейство с говорещо куче!
София Русева2а

Кучето вълшебник

Имало едно време куче на име Бъки. Един ден то се разхождало в
гората. Стигнало до едно изворче. От него бликала вода, която била
вълшебна. Бъки пийнал от студената водица и станал вълшебник.
Можел да прави всякакви чудеса. Той изпълнявал всички желания
на децата по света.
Елица – 2а

Вълшебното куче

На едно куче му било много тъжно, защото никой не искал да си
играе с него. Тръгнал да се разхожда и видяло една много странна
гора – листата били розови,а дърветата – лилави. Кучето влязло в
гората и един син лъч го ударил право в сърцето. Тръгнало си към
дома и насреща си видяло група деца. Затичало се към тях. Но
вместо да тича, то полетяло. Така разбрали, че е вълшебно куче.
Децата го поканили да играе с тях. Вече не било самотно.
Зорница – 2а

Шоколадова книга

Едно дете отишло на училище. Госпожата казала да отворят
учебниците. Започнали да четат. Всеки път, когато детето четяло,
ставало нещо интересно. Цялото училище се превръщало в
шоколадово, всичко в него било от сладки, бонбони, дъвки, карамел
и други вкусни неща. Дошло време за голямото междучасие. Децата
изяли всичките вкусни неща. И нямало вече училище. Само онлайн.
Дария – 2а

Страната от бонбони
Една страна била само от бонбони – човечетата,къщите,храстите.
Едно човече, което се казвало Джос,било от карамелени бонбони.
То, всъщност, живеело в магазин за различни видове карамелени
бонбони. То не ги продавало за ядене, не, те се използвали за
различни дейности в домовете на бонбонените човечета.
Мари – 2а

Любимата торта на Зайо
Любимата торта на Зайо е зеленчукава. Тя е голяма, двуетажна. Има
форма на квадрат. Направена е от зеле и моркови. Залята е с
морковен крем с парченца червена и зелена чушка. Отгоре има
малка зелка и осем свещички, защото Зайо става на осем години. С
нетърпение очаква да си хапне от вкусната торта.
Мари – 2 а

Тортата на Зайо
Любимата торта на Зайо е зеленчуковата. Тя е много голяма. Има
форма на дворец. Направена е от различни зеленчуци. Поръсена е с
моркови,репички,зелени и червени чушки. Украсена е с листа от
зелка. Има осем свещички. Зайо очаква своите гости,за да празнуват
рождения му ден.
Влади – 2а

Вълшебно куче
Един ден едно кученце се разхождало. Казало,че много иска да е
вълшебно. Зайо го чул и решил да му помогне. Отишъл при него и
му казал, че може да направи вълшебна каишка,с която да лети.
Минали час, два и каишката била готова. Кученцето много се
зарадвало и полетяло. Но взело бързо да пада,защото било доста
тежко. Кученцето имало късмет. Паднало във вълшебна река.
Станало вълшебно куче. Можело да говори, да бяга бързо и много
други вълшебни неща да прави. Кученцето много се зарадвало, че
мечтата му се сбъднало. Но най-много се радвало, че има добър
приятел – Зайо.
Катя – 2 а

Вълшебно куче

Имало едно куче. То не било обикновено. Като летяло, то правело
дъга! Като имало дъга, то започвало да си играе – ходело по нея и
търсело края й. Играело си с леприконите и еднорозите. След това
взимало една торба с пари и ги раздавало на бедните хора по света.
Ето това се казва добро куче!
Георги Христов – 2а

Книгата на мечтите
Моята книга на мечтите е шоколадова. Кориците й са от захарен
памук. Буквите – от бял шоколад, а страниците са от сладолед. Това
е моята мечтана книга. Нея цялата ще я изям.
Наско – 2а

2 задача – Тема „Художествен и нехудожествен текст“. По зададен
работен лист, учениците съставиха кратки стихчета за различните
сезони.
Есенна разходка
Аз обичам есента!
Вървя под жълтите дървета,
ръцете ми берат листа,
а очите ми събират красота!

Дария – 2а

Лято
Лято обичливо,
Слънчево,игриво.
Чакам те, лято любимо!
Чакам те,лято игриво!
Стоян – 2а

Зима
Снежна и красива зима.
Чувам весела игра.
Всеки шал и шапка има
и пързаля се с шейна.
В планината е чудесно.
Боровете побелели.
Да карам ски е много лесно
с приятели добри.
Стефан – 2а

Лято

Обичам лятото,
то е като млякото!
Топло и горещо,
весело и смешно.
Нослето ми става кафяво.
Досущ като мляко с какао.
Хубаво е топлото лято
като сладкото мляко!
Зорница – 2
Пролет
Шарен щурец засвири.
Охлювът рогца навири.
Цъфнаха цветя засмяни
по зелените поляни.
Мравки събират семенца,
весело играят малките деца.
Слънцето щастливо грее,
цялата природа пее!
Елица – 2а

