
Работен лист по БЕЛ 

име  ..................................................................................клас…… 

„Изворът на Белоногата“ 

 

                       

 

• Кое предание от фолклора е в основата на поемата „Изворът на 

Белоногата“? 

- за силата на Крали Марко 

- за любовта на змея към красива девойка 

- за вградената сянка на любим човек в строеж 

• Допълни името на селото в откъса. 

Там било село ……………, в стари години, отколе,  

там се родила, живяла мамина мила Гергана. 

• Оцвети само тези цветя, които се срещат в градината на Гергана, 

споменати в откъса. 

- Няма там, аго, по вази, няма там стени таквизи, 

зиме със здравец обрасли, лете със сива лиляка,                               

няма там бяло кокиче, ни теменужка дъхава 

между къдрави шубрачки; в поля чернока иглика 

на всяко равно пладнище, ни ален божур в странище… 

  



• Запиши стиховете, в които се описва любовта между Гергана и 

Никола. 
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• Опиши външния вид на Гергана и Никола като използваш думите 

на автора. 

- Гергана е: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

- Никола е: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

• Свържи качеството на Гергана с откъса от поемата, който го 

доказва. 

 



 

                                           

 

 

                                             

 

 

 

• Препиши откъса от поемата, в който е отразен мотивът за 

вграждането. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

                                                                        Изготвил: Йовка Желязкова 

                                                                                         ресурсен учител 

обич и почит 

към родители 

 

хубост 

 

скромна и 

неподкупна 

 

трудолюбива 

 

любов към 

родното място 

 

вярност и обич 

към любимия 

 

- Стамбул е, аго, за мене тук, дето аз съм родена, 

а най-хубави сараи - там онзи моя бащин дом. 
 

   - Хубаво, аго, жив ми бил. но аз съм проста 

селянка, 
не ми са драги хареми, нито свилени премени; 
не искам жълти жълтици, не искам дребен маргарец! 

Стига ми това, що имам! Таз огърлица мъниста 
и този плетен косичник... 
 

    - Жив да си, аго, недей ма! 

Как ще оставя баща си, майка си, как ще замина? 
 

 
 

 

 

 

 

- Мили ми, аго, ливади, свидна ми мила градинка! 
………………………………….. 
Що ми са триста прозорци, когато мога всякога 

от едно само прозорче да гледам деня слънцето 
и вечер ясен месечка с милиони звезди около! 
Какви по-светли сараи от тез небесни сводове? 

Какви по-добри миндери от таз зелена морава! 
 

 
 

 

непосредствена, 

обича 

природата 

 

Гергана вода налива, бели си крака измива. 
Веэир пред чадър седеше, гледал Гергана, чудил ся - 

чудил ся хубост таквази, де ся е зела на село. 
 
 

 
 

 

- Рано съм, аго, ранила  

за прясна вода студена, по-рано да си ошетам...  
Тейко ми, стара стария, бърза на нива да идем. 

 
 
 

 
 

Най-подир, аго, знаеш ли? Ако не знаеш, да знаеш: 

аз съм се клела, заклела и клетвата ми вярна е: 
Първо ми либе Никола първо венчило той ще е... 
 

 
 

 
 

 


