
  
ОУ „Иван Вазов“  - Видин 

 

2015/16 

Lapbook 
Тема: „Телата около нас“, Човекът и 

природата – 3 клас 

Аничка Петкова                                         

https://vazovche.wordpress.com 

 



Аничка Петкова                                         https://vazovche.wordpress.com 
 1 

 

 

 

 

 

Lapbook 

На 

………………………………………………

……………………………………………… 

ученик от 3 „а“ клас 

ОУ „Иван Вазов“  

гр. Видин 

Lapbook 

На 

………………………………………………………………

……………………………… 

ученичка от 3 „а“ клас 

ОУ „Иван Вазов“  

гр. Видин 



Аничка Петкова                                         https://vazovche.wordpress.com 
 2 

  

 

 

Задача 1. Със знака  отбележи телата, които са част от живата природа, 

а тези, които са направени от човека, отбележи със знака -  

Задача 2. Събери своя колекция от картинки. Залепи ги на листчета, да 

станат като стикери и ги постави в джобчетата. 
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Задача 3. Попълни изреченията с думите ТЯЛО или ВЕЩЕСТВО. 

Водата е …………………………………….   Водната капка е ……………………………….. 

Книгата е …………………………………..  Хартията е ……………………………………….. 

Захарта е ………………………………….  Бучката захар е ……………………………….. 

Желязото е ……………………………..  Бюрото е …………………………………………. 

Задача 4. Телата са съставени от различни вещества. На гърба на всяка 

картинка запиши от какво вещество е направено всяко тяло. Някои от 

телата са съставени от две или повече вещества. 

Помощ: вълна, стъкло, стомана, пластмаса, дърво, порцелан, гума и т.н. 
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Задача 5. С ходовете от шахмата открий имената на две вещества. От тях 

се изработват бижута – пръстени, обеци, колиета и др.  

Масата на стъклената топка е равна на ……… 

кг/ килограма/; 

Масата на металната топка е равна на ……… кг ; 

Масата на дървената топка е равна на ……… кг; 
 

 

 

Задача 7. Нека сега да поставим на едното блюдо на везните 

дървената топка, а на другото – желязната топка. На коя страна се 

накланят везните? Коя от двете  теглилки ще използваш, за да 

уравновесиш везните? На кое блюдо ще я поставиш? Помисли и 

попълни изреченията с твоите изводи. 
 

Задача 6. Определи масата на трите топки. 
 

 Везните се накланят към страната на …………………………………… топка. 

Ще използвам теглилка с маса ……… кг. 

Ще поставя  тази теглилка на блюдото при ………………………………… топка. 
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Ако на две блюда на везните са поставени тела с равни 

маси, везните не се накланят. Казваме, че те са в 

РАВНОВЕСИЕ. Когато везните са в равновесие, сборът от 

масите на телата върху едното блюдо е равен на сбора от 

масите на телата върху другото блюдо. 

всяко нещо (предмет или 
природен обект), което се среща 
в природата или е направено от 

човека; 

това, от което са съставени 
телата; 

големината на мястото, което 
заема едно тяло; 

мярката за количеството на 
веществото в дадено тяло; 
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Всяко нещо, което се среща в 

природата или е направено 

от човека, се нарича: 

А) природа; 

Б) организъм; 

В) тяло. 

Телата са изградени от: 

А) маса; 

Б) вещества; 

В) други тела. 

Големината на мястото, 

което заема дадено тяло, се 

нарича: 

А) килограм; 

Б) маса; 

В) обем. 

Мярката за количеството 

вещество е: 

А) маса; 

Б) сантиметър; 

В) обем. 

В килограми се измерва:: 

А) масата и обема на телата; 

Б) само масата на телата; 

В) масата и твърдостта на 

телата. 

Веществата, които човек 

използва, се наричат: 

А) материали; 

Б) предмети; 

В) вещи. 

Кой е на-подходящият 

материал за изработване на 

ножици? 

А) дърво; 

Б) пластмаса; 

В) стомана. 

Телата, които заемат повече 

място: 

А) имат по-голям обем; 

Б) са по-тежки; 

В) имат по-голяма маса. 

Дървото, стъклото и 

металите са: 

А) предмети; 

Б) тела; 

В) вещества. 

В кой ред са изброени само 

вещества? 

А) желязо, ножица, вода; 

Б) захар, вода, сол; 

В) захар, желязо, молив. 
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