Урок 7. Как купуваме
Задача 1. Гледайте видеото без звук. Какво мислите, че се случва?
Материал 1. https://www.youtube.com/watch?v=DljyIRBnN7U
Сега го гледайте със звук и вижте дали предполагате правилно. Можете ли да разберете всичко без звук?

Задача 2. Определете рода на израза и образувайте формата за множествено число.

паста за зъби

род

мн. ч.

ж.р.

пасти за зъби

ластик за коса
учебник по биология
детска количка
парче торта
щайга портокали
резен месо
бучка сирене
пакет бонбони
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Задача 3. Изберете подходящо прилагателно за дадените изрази. Използвайте го в
правилната форма, за да се съчетава по род и число.

прил.

израз

род, число

паста за зъби

ж. р., ед. ч.

ментов, здрав, бял
ментова
пълен, вкусен, тежък
щайга ягоди
дебел, свински, тънък
резен месо
черен, висок, кожен
боя за обувки
цветен, кестеняв, дълъг
гребен за коса
мъжки, женски, естествен
портмоне от кожа
вкусен, шоколадов, голям
парче торта
модерен, паунов, щраусов
шапка с пера
газиран, голям, еднолитров
бутилка спрайт
пълен, ментов, дъвчащ
пакет бонбони
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Задача 4. Какво ще направите или кажете в следните ситуации?
(1) В магазин за обувки:
– Здравейте, какви обувки търсите?

(2) В сладкарница – искате да купите голяма торта за рожден ден, но вашите приятели не обичат малини:
– Каква торта желаете? Имаме хубави малки шоколадови торти или плодови
торти по 8 парчета. Мога да ви препоръчам и новата ни голяма торта „Фантазия“
с целувки и малини. Имаме и голяма сметанова торта с ванилов крем.

(3) В магазин за компютри – търсите компютър Леново или Тошиба с малък екран.
Какво ще попитате продавача?

(4) В магазин за дрехи – търсите дебело зимно яке, което задължително да пази от
дъжд и вятър. Имате 100 лева. Какво ще попитате продавача?
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Задача 5. Кои от тези реплики са типични или нетипични за магазин? Защо?
Добър ден! Какво ще желаете?
Кажи бе, момченце!
Може ли 2 кг сирене, моля!
Изяж си веднага хляба!
Изобщо не идвайте повече тук!
На тази рокля няма етикет.
Сметката Ви е 12 лева.
Тук всичко е безплатно.
Вземете си касовата бележка, моля!
Може ли да попитам за цената на роклята?
Работите ли в неделя?
На работа ли си в неделя?
Не задавай повече въпроси!

Задача 6. Разиграйте по двойки изброените ситуации, като единият е продавач, а
другият – купувач. Запишете си и използвайте интересни думи и изрази, които са
типични за общуването в магазин.
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