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1  Научете стихотворението 
наизуст. Кажете го 

 и изберете най-добрите 
рецитатори.

АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ

Аз съм българче и силна
майка мене е родила;
с хубости, блага обилна
мойта родина е мила.
 
Аз съм българче. Обичам
наште планини зелени,
българин да се наричам –
първа радост е за мене.
 
Аз съм българче свободно,
в край свободен аз живея,
всичко българско и родно
любя, тача и милея.
 
Аз съм българче и расна
в дни велики, в славно време,
син съм на земя прекрасна,
син съм на юнашко племе.

                          Иван Вазов

МОЯ ЗЕМЯ, МОЙ РОДЕН ДОМ 

1  Как започва всяка строфа? 
2  Прочети какво обича детето. 

Кои други думи използва,          
за да покаже обичта си?

3  Коя е най-голямата радост 
 за детето? 
4  С какво се гордее детето?

обилна – богата
тача – уважавам, почитам   
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1  Как се чувства детето 
 в своята родина? 
 Какво е тя за него?
2  Кой блести от радост?

  светът   
  слънцето   
  гората

рой – голям брой пчели
рай – място, където 
 се живее безгрижно

В РОДИНАТА

Приказка чудна ме носи, 
пее край мене светът, 
тичам с крачетата боси, 
птички над мене летят. 
 
Блеснал е Слънчо във радост. 
Рой златокрили пчели 
пълнят гората със младост. 
Всичко във песен звъни. 
 
Колко си скъпа, родино! 
Ти си най-светлият рай! 
В тебе живея щастливо, 
в теб съм щастлива безкрай! 

                     Петя Дубарова

Едно е слънцето – добро и светло –
в небесната градина.
Една-единствена като сърцето
е моята родина.
Коя е тя?

Георги Струмски
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1  Разкажи за своя дом. 
 Защо го обичаш? Кое е 

любимото ти място у дома? 
Как се чувстваш  у дома? 

2  Научи стихотворението 
наизуст.

1  Как детето нарича родния си дом?
2  Как  е представено детството?

  като весели дни  
  като златни дни  
  като забравени дни
3  Кои са най-скъпите хора за детето?
4  Защо детето не би заменило родния 

си дом и с царски палати?

сетих – почувствах
кът – защитено, тихо място
свиден – скъп, мил 

РОДНА СТРЯХА

Бяла спретната къщурка,
две липи отпред.
Тука майчина милувка
сетих най-напред. 

Тука, под липите стари,
неведнъж играх;
тука с весели другари
скачах и се смях...

Къщичке на дните злати,
кът свиден и мил!
И за царските палати
не бих те сменил!
                     Ран Босилек
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В ГНЕЗДОТО

Силен нощен вятър огъна клоните на 
старите дървета. Те изпращяха. Гнездото 
на заспалата птица се наклони. Едно 
голокрило птиченце тупна на земята и 
жално записука. Разтревожена, изхвръкна 
майката. Втурна се да го дири наоколо.

– Де си, мое чедо? – сякаш питаше тя.
Блесна светкавица. Огря поляната. 

Птицата съзря рожбата си. За миг я грабна 
и я повдигна към топлото гнездо. Закапаха 
едри дъждовни капки. Двете птиченца се 
навряха под топлото майчино крило. Тихо 
затвориха очи. Майката остана будна с 
разперени криле над тях. 

Ангел Каралийчев
 

1  Как разбираме, че идва буря? Прочети в текста 
изреченията, които показват идването ѝ.

2  Защо майката е разтревожена, когато търси 
птичето си?

1  Свържи думите, както са в текста.

 топлото   крило

 мекото   птиченце

 голокрило   гнездо

2  Подреди правилно изреченията, 
за да е вярно с текста.   
 Майката намира падналото птиче.
 Двете птиченца заспиват под 
крилото на мама.
 Започва бурята и птичето пада             
от гнездото.

дири – търси                             
съзря – видя   
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1  Как семейството на детето се грижи за котето?
2  Какъв съвет дава бащата?
3  Защо не е лесно да си майка?

КОТЕТО

 С мама намерихме малко коте. То 
плачеше жално и ние го прибрахме вкъщи. 
Станахме негови майки. Като бебе е. 
Даваме му мляко с биберон. Гушкаме го, 
защото е уплашено. 
 Понякога се опитвам да говоря с него 
и тихо мяукам. Дали ме мисли за негова 
майка? Тати каза, че сега трябва да го 
науча да лови мишки. Сигурно се шегува. 
Мен ме е страх от мишки. Може да 
изполвам мишката на компютъра. 
 Не е лесно да си майка. 

                                     Георги Господинов

8



1  Разгледай корицата на книгата. 
Какво пише на нея?

2  Разгледай страниците на книгата? 
Какво има на тях освен текст?

1  Защо жирафчето казало 
„Мамо“ на кулата?

АЙФЕЛОВА КУЛА – ЖИРАФ

 Един цирк минавал през Франция. 
В него имало малко жирафче без майка.
Един ден циркът спрял под Айфеловата 
кула.
 Жирафчето вдигнало глава, видяло 
кулата и казало – МАМО...

                                     Рая Господинова
                                    Георги Господинов

9



МОЕТО СЕМЕЙСТВО

Как обичам да се гушна 
я при татко, я при мама.   
А когато съм послушна,  
те целуват ме и двама. 

„Слънце“ ме нарича татко.
Мама – „месечинка ясна“. 
Толкова е мило, сладко,
че не бързам да порасна.

Птицата в гнездото свое 
пази рожби голокрили.
Моят дом – гнездо и той е.
Дава ми любов и сили.

               Ангелина Жекова

ОТМЪЩЕНИЕ
   
Аз като порасна, ще поканя гости.
Ще сервирам гозба от шаран без кости.
И когато стане веселба голяма,
ще повикам татко, ще повикам мама.
Ще накарам мама песен да изпее,
татко пък – да каже стихче подир нея.
Ако мойте гости ги похвалят: „Бравооо!“,
ще им щипна силно бузките тогава
и когато стане ама най-най-смешно,
спешно ще ги пратя в банята отсреща
зъбките да мият и след миг да лягат. 
Точно тъй. Да лягат и да спят вед-на-га!

Виктор Самуилов

1  Какво ще направи детето, като порасне?
2  Случвало ли ти се е твоите родители да те карат да пееш 

и рецитираш пред гости? Разкажи как си се чувствал/а. 

1  Как наричат родителите детето си? Защо? 
А теб как те наричат мама и татко?

2  Какво е домът за детето? Какво му дава?
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МЪРЗЕЛИВАТА СНАХА

Един дядо и една баба имали само 
един син. Той се оженил. Довел им снаха. 
Тя се случила много мързелива. Където 
седне, не дига се. И нищо не работела.

Един ден дядото рекъл на бабата:
– Бабо, ти вземи менците и уж ще 

отиваш за вода, пък аз ще те спирам, та 
дано се сети снахата да отиде.

Бабата взела менците, а дядото 
почнал да ги дърпа и да вика:

– Стой, бабо! Ти си стара! Срамота 
е при по-млади ти дa ходиш за вода.             
Дай менците на мене! 

– Не бива, ти си по-стар. Аз съм жена 
– на мене пò приляга да отида за вода – 
думала бабата и дърпала менците.

– Остави, бабо, дай на мене менците 
– думал дядото.

Снахата ги гледала, слушала, па 
рекла:

– Оле, оле, как се не разбират стари 
хора. И за туй ли ум се иска? Единият да 
отиде сега, а другият – утре.

Българска народна 
приказка

1  Каква е снахата? Прочети 
изреченията, от които разбра това.

2  Как бабата и дядото искали да 
накарат снахата да иде за вода? 
Разкажи какво се уговорили и 
какво направили. 

3  Разбрала ли снахата урока?              
Какво посъветвала бабата 

 и дядото?

1  Прочетете приказката                 
по роли.

2  Знаеш ли други приказки 
 за мързеливци? Разкажи.

менче – съд, в който 
някога са носили вода
да приляга – да му 
прилича, да му отива
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ПЪРВИТЕ УРОЦИ

Много съм послушна,
много съм добричка,
много грижи имам –
аз съм ученичка!

Първите уроци
виждат ми се тежки –
как да ги науча,
без да правя грешки?

Четенето лесно,
писането лесно,
но от таз задача
иде ми да плача.

О, кога ще стана
толкова голяма,
че да зная всичко,
както знае мама!

Елисавета Багряна

1  Как иска да научи уроците си 
първокласничката?

2  Какво е лесно за момичето в 
училище? А какво я затруднява?

3  Защо иска да порасне момичето?                  
На кого иска да прилича?

1  Разкажи за твоите тревоги    
и успехи в училище. 

  Какво обичаш да правиш 
най-много? 

  Какво те затруднява? 
  От кого търсиш помощ? 
  Като кого искаш да станеш?

МОЯТ ДЕТСКИ СВЯТ – УЧА И С ПРИЯТЕЛИ ИГРАЯ
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1  Какви задължения има 
първокласникът?

2  Как се чувства детето като 
ученик?

3  По какво стихотворението 
„Първокласник“ прилича           
на стихотворението 
„Първите уроци“?

4  А ти как се чувстваш 
 в училище? Какво е най-

трудно за теб – ставането 
рано, мирното седене 

 на чина или нещо друго?

ПЪРВОКЛАСНИК

Да си първокласник – то не е шега. 
Колко много грижи имам аз сега! 
 
По часовник ставам – времето следя. 
Мирно на чина си трябва да седя… 
 
Пиша, пиша букви и чета на глас, 
и разказвам ясно, и внимавам в час… 
 
Много, много грижи имам аз сега. 
Да си първокласник – то не е шега. 

Калина Малина

Ученичка стана вече Радка – 
има си букварче и т ............................!

„Почвай де!“ – тетрадката я моли. 
Но за да се пише, трябва м ................!

А сгрешиш ли буква или дума, 
идва ти на помощ една г ....................!

Панчо Панчев

МОЯТ ДЕТСКИ СВЯТ – УЧА И С ПРИЯТЕЛИ ИГРАЯ
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ФРАНКЛИН ТРЪГВА НА УЧИЛИЩЕ

Мина лятото. Настъпи есента. Дойде първият 
учебен ден.

Сутринта Франклин се събуди по тъмно. 
Подреди в несесера си молив, гума и цветни 
моливи за рисуване... Закуси и тръгна с 
родителите си към спирката на училищния 
автобус. Франклин усети, че стомахът му се 
свива на топка.

– Не искам да ходя на училище! – запъна се 
костенурчето.

Баща му го прегърна през раменете и се 
засмя:

– И аз се чувствах така в първия си учебен 
ден – успокои го той. – Не се страхувай!

– Искам да се върна вкъщи!
– Разбира се, но след училище – усмихна се 

мило майка му. – Повярвай ми, ще ти бъде много 
интересно!

     Полет Буржоа

1  Кой е Франклин?

2  Защо Франклин не иска да ходи 
на училище?

3  Кой успокоява Франклин? Как?

4  Какво обещава на Франклин 
майка му?

  че ще му бъде забавно
  че ще му бъде смешно
  че ще му бъде интересно

1  Разкажи за своя първи 
 учебен ден. 
2  Прочети книжката 

 „Франклин тръгва 
 на училище“, за да
 разбереш защо костенурчето
 се връща от училище 

„засмяно до уши“.
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ЖМИЧКА

Най-любимата игричка 
то се знае, че е жмичка. 
Но за жмичката любима 
трябват двама или трима. 
А кажете как самичка 
да играя днес на жмичка?  
Нямам си дори сестричка! 

Атанас Цанков

НЕ ИСКАМ ДА ПОРАСНА

Искат другите момчета 
да пораснат изведнъж. 
Весело въртят очета, 
всеки иска да е мъж. 
 
Само аз учудих мама – 
да порасна не желая! 
Зная: пораста ли, няма 
повече да си играя! 

            Кирил Назъров

1  Каква е най-голямата мечта на всяко дете?
2  Защо момчето не иска да порасне? 

 Какво е най-важно за него?

1  Коя е любимата игра на детето?
2  Как се получават най-хубавите игри? 

Колко деца трябват за жмичка?

1  Разкажи за твоите любими игри. 
 С кого и на какво обичаш да играеш? 

Забавно ли е да играеш сам/а?

2  Искаш ли да пораснеш? 
 Как си представяш живота 

си като голям/а?
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НАЙ-ХУБАВОТО ПТИЧЕ

Едно време и птиците пращали децата си да учат също 
като хората. Те си имали свои училища. Там малките птичета 
се учели как да хвъркат по-бързо, как да си намират храна, 
как да си вият гнезда – и всичко, каквото им трябвало                   
в живота. 

Една лястовичка и една врана живеели наблизо – били 
съседки. Веднъж лястовицата видяла, че враната бърза 
нанякъде. 

– Накъде си се разбързала така, съседке? – попитала          
я лястовицата. 

– Ох, остави се, съседке! – рекла загрижено враната. – 
Бързам за училище, храна да отнеса на вранчето си. 

16



– Почакай, съседке – примолила се лястовичката. 
– Ела да ти дам да отнесеш храна и на моето 
лястовиче – бърза работа имам, не мога да я оставя. 

Враната се съгласила. Изнесла лястовичката 
храната, дала ѝ я. 

– Ами какво е твоето птиче? – попитала враната. 
– Не го знам, по какво ще го позная? 

– Не бой се – отвърнала лястовицата, – ще го 
познаеш. Гледай, което птиче е най-хубавото, то е 
моето! 

Хвръкнала враната, изгубила се; отишла на 
училището. Минало така доста време – ето ти я, 
връща се пак. Посреща я лястовичката, пита я: 

– Е, какво стана, съседке? Даде ли храна и на 
моето лястовиче? 

– Ох, сестричке лястовичке, не знам какво да ти 
кажа – отвърнала враната загрижено. – Послушай 
какво нещо се случи: отивам аз на училището, 
нахраних моето вранче и взех да търся твоето 
лястовиче. Ти нали ми каза да търся най-хубавото 
и което е най-хубаво, нему да дам храната. Гледах, 
сестро, гледах, изгледах всичките птичета, но от 
моето по-хубаво не видях. И взех, че дадох нему            
и твоята храна. 

Георги Райчев

1  На какво се учели птичките в училище? 
2  Накъде бързала враната?
3  За какво я помолила лястовичката?
4  Как лястовичката описала лястовичето си?

  като най-малкото     като най-умното   
  като най-хубавото
5  Защо враната дала храната на своето птиче?

  защото е глупава
  защото искала да нахрани по-добре птичето си
  защото не видяла по-хубаво птиче от своето

1  Направете 
драматизация 
на приказката. 

нему – на него
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СУШИНКА ЗА ЕДНА САМОТНА ДУША

Беше дъждовна пролетна нощ. Минзухарът дочу 
тих глас:

– Няма ли сушинка за една самотна душа?
Всичко се е сляло в една безкрайна мокра 

тъмнина. Минзухарът се залюля встрани, ала никого 
не видя. Гласът отново се обади. Вече съвсем наблизо. 
Минзухарът подвикна:

– Ти ли си, Щурчо?
– Аз съм, братко! Мокър съм до кости! Скрий ме 

под чадърчето си!
– Жал ми е, че не мога да ти помогна. Вятърът  

затвори златното ми чадърче, а на мене толково ми е 
студено, че не мога да го отворя. Посвири ми! Песента 
ти може да ме стопли и чадърчето самò ще се отвори.

– Цигулката ми е мокра, пръстите ми са 
изтръпнали, но сърцето ми е топло – продума 
полският цигулар и вдигна лъка.

Песента се понесе над полето. Замлъкна вятърът. 
Стихна дъждът. Затопли се Минзухарът и чадърчето 
му полека-лека се отвори.

– Ела, прислони се! – рече той. – Ти ще свириш, а 
аз ще те пазя от дъжда. Двамата дружно ще срещнем 
утрото.

Методи Бежански

сушинка – място, 
защитено от дъжд 

1  Кога става случката? 
  в една есенна нощ     
  в една пролетна нощ  
  в едно лятно утро
2  Защо минзухарът не може да отвори                

чадърчето си?
  защото му е студено     
  защото е мокро  
  защото е тъмно
3  Какво стопля щурчето?
4  А какво стопля минзухара?

1  Разкажи кой 
 е най-добрият 
 ти приятел. 
 Как си помагате?
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ОБЛАЧЕТО ОБИ

Облачето Оби се роди над най-високия връх на 
планината. Беше съвсем само сред синьото небе и по 
цял ден скучаеше. Понякога духваше вятър и понасяше 
Оби към гористите планински склонове. Всичко беше 
толкова красиво – Оби мечтаеше. Но за какво мечтае 
едно малко облаче? За приятели. 

Оби се спускаше над върховете на дърветата. 
Долу играеха горските животни. Лицето на Оби се 
разтягаше в широка облачна усмивка. „Ей, искате ли 
да бъдем приятели?“ – казваше то и им подаряваше 
най-скъпото, което имаше – водните капчици, 
от които беше направено пухкавото му тяло. 
Но животните се разбягваха, а Оби се натъжаваше.

Един ден, докато Оби мечтаеше, видя елхичката 
Ели. Тя му махаше с тънките си клони. Оби се 
приближи, а Ели не побягна. Оби ѝ подари водни 
приятелски капчици. Игличките по клоните на Ели 
заблестяха като безброй искрици. Облачето беше 
намерило своя приятел.

                                            Венцислав Божинов

1  Какво търси облачето Оби?
2  Какво подарява то на животните?
3  Защо животните бягат от Оби?
4  Кой става приятел на Оби?

1  Разкажи кои са твоите 
приятели.
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ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА

Имало едно време едно малко момиченце, толкова 
хубаво, че на света нямало по-хубаво от него. Майка му     
го обичала от все сърце, а баба му – още повече.

Добрата бабичка му направила малка червена 
шапчица, която така му приличала, че навсякъде го 
наричали Червената шапчица.

Един ден майката, като пекла хляба, направила питка 
и казала на момиченцето:

– Върви да видиш как е баба ти, защото научих, че 
била болна! Занеси ѝ питка и това гърненце с масло!

Червената шапчица веднага тръгнала да отиде при 
баба си, която живеела в друго село.

Като минавала през гората, срещнала Кумчо Вълчо. 
На него много му се дощяло да я изяде, но не посмял, 
понеже наблизо имало дървари.

Попитал я къде отива. Горкото дете не знаело, че е 
опасно да се спира и да говори с вълк, затова му казало:

– Отивам да видя баба и да ѝ занеса питката и 
гърненцето с масло, които мама ѝ изпраща.

– Много ли далече живее баба ти? – попитал вълкът.
– О, да, много далече – отвърнала Червената шапчица, 

– чак зад воденицата, гдето се вижда ей там долу,                       
в първата къща накрай селото.

дощяло му се – приискало му се
да навестя – да посетя
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1  Разкажете какво се 
случило по-нататък.

– Добре – казал вълкът, – и аз искам да ида и да я 
навестя, но ще мина по този път, а ти мини по другия 
и да видим кой от двама ни ще стигне по-рано!

Шарл Перо

1  Защо момиченцето 
 се нарича Червената шапчица?
2  Къде отива тя? Защо?
3  Кого среща?
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БЪРКАНИЦА В ПРИКАЗКИТЕ

– Имало едно време едно момиченце, което се 
наричало Жълтата Шапчица.

– Не, Червената!
– А, да, Червената. Майка ѝ я извикала и ѝ казала: 

Слушай Зелена шапчице...
– Ама не, Червена!
– А, да, Червена. Иди при леля Диомира да ѝ 

занесеш тази обелка от картоф.
– Не: върви при баба си да ѝ занесеш тази 

пшеничена питка.
– Добре! Момиченцето отишло в гората и срещнало 

един жираф.
– Каква бъркотия! Срещнала вълк, не жираф.
– И вълкът я попитал: Колко прави шест по осем?
– Нищо подобно. Вълкът я попитал: Къде отиваш?
– Имаш право. И Черната шапцица отговорила...
– Червената шапцица, Червената, Червената!
– Да, и отговорила: Отивам на пазар да купя 

доматено пюре.
– И на сън не ѝ минало това през ума: отивам при 

баба, която е болна, но не мога да си спомня пътя.
– Точно така и конят казал...
– Какъв кон? Това бил вълкът.
– Да. И казал така: вземи трамвай номер 65, слез 

на площада на катедралата, завий надясно, ще видиш 
три стъпала и една паричка на земята, остави на мира 
стъпалата, вземи паричката и си купи дъвка.

– Дядо, ти изобщо не знаеш да разказваш приказки, 
всичко объркваш. А дъвка пак ще си купя.

– Добре, ето ти паричка.
И дядо отново зачел вестника си.

Джани Родари

1  Как нарича дядото Червената 
шапчица? Прочети.

1  С кои животни заменя вълка?

1  Прочетете приказката по роли.
2  Ако искаш още забави 

истории, прочети „Приказки по 
телефона“ на Джани Родари.
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БАРАБУР

Кой ли сол във чая тури?
Стола кой ли прекатури?

Кой като мишленце шета
все по скришните кьошета?

Може ли да се досетите
кой разместил е предметите?

Някой Някакъв Невидим
(тихо – да не го обидим!)

е играл във всяка стая –
ту във тая, ту в оная.

Името му? Тайна... Тайна...
ех, разбира се, нетрайна.

Казали са ви хазяите
нещо на ухо, та знаете:

всичките домашни бури,
правят се от барабури.

Иван Цанев

1  Какви неща се случват в къщата на детето?
2  Кой е виновен за пакостите у дома?
3  Имате ли у вас барабур? 
4  Как изглежда според теб един барабур? 

1  Нарисувай барабура 
така, както си го 
представяш.
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НАЙ-ХУБАВОТО!

Пъпките по клончетата на кайсиевото дърво набъбнаха. 
Всяка от тях гледаше другите и си викаше: „Колко сме 
хубави! Колко сме хубави!“ Но всъщност смяташе, че тя 
е най-хубавата. Кайсиевото дърво помнеше много такива 
клончета с пролетни пъпки. Затова не издържа и каза:

– Ще станете още по-хубави!
– Как? Кога? И аз ли? И аз ли? – викнаха всички. 
– Всички вие ще станете още по-хубави, когато 

разцъфнете. Ще ухаете приятно. И ще привличате гости...
– Кой, кой ще идва на гости?
– Пчелите, те обичат цъфналите цветчета.
– Че защо ни са пчелите...?
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Чудна малка девойка 
из ливади летяла, 
чудни песни пяла, 
като се дома върнала, 
блага гозба сготвила.
Що е то?

– С помощта на пчелите, които опрашват 
цветовете, ще станете още по-хубави... После, 
когато цветчетата паднат, между листата ще се 
покажат плодовете...

– Ама кога ще е това?
– Имайте търпение. Малките кайсийки 

отначало са зелени, но после наедряват, стават 
жълти... оранжеви... меки и сладки...

– Това ли е най-хубавото?
– Не, има още. 
– Ама кажи най-после кое е най-хубавото!
– Когато момиченцето на съседите, Ани, 

дойде в градината и протегне ръчичките си 
нагоре. Тогава всяка кайсийка ще вика: „Вземи 
мен, вземи мен!“ Тя ще се засмее, а бузките º 
ще станат розови...

– Наистина е хубаво... 
И пъпките се разсмяха... От смеха всички, до 

една, цъфнаха. Когато си хапваш сладка кайсия, 
да знаеш, че това е просто... сладък, оранжев 
смях....Смехът на кайсиевите пъпки напролет.

Петя Александрова

1  През кой сезон става случката?
2  За каква се мисли всяка пъпка?

  за много хубава  
  за хубава като другите  
  за най-хубава
3  Кой разказва на пъпките какво            

ще се случи с тях?
4  Защо ще дойдат пчелите? 
5  Как са наречени узрелите кайсии?

  сладък, оранжев смях
  малки зелени топчици
  жълти и меки усмивки

1  Какво ще се случи с кайсиевите 
пъпки? 

 Подреди последователно.
 пъпки зелени плодове 
 розов цвят сладки узрели 

плодове опрашване от 
пчеличките жълти плодове

2  Защо трябва да пазим пчелите? 
Може ли да има плодове и 
зеленчуци без тях?

 Проучи, като помолиш някой 
възрастен да ти помогне. 

25



ВЪРБОВИ КЛОНКИ
(откъс)

Как весело бие черковната камбана! На 
тоя ден синеокият Спасител на човечеството е 
влязъл в Йерусалим, яхнал на ослица. Улиците, 
по които е минал Христос, са били затрупани с 
цветя.

Баба донесе едно благословено в черква 
върбово клонче. Сложи го пред иконата – за 
здраве.

Едно птиче кацна срещу отворения 
прозорец и запя:

– Чурулик, чурулик, чурулик!

Ангел Каралийчев

ЦВЕТНИЦА

Седнала е малка Цвета 
сред разцъфнала морава, 
вие дъхави венчета 
да е весела и здрава. 
 
Цветна Цветница дошла е, 
гиздава като момиче, 
обичая всеки знае – 
с цвете днес да се накичи. 

Ангелина Жекова

морава – поляна
гиздава – красива

осле – малко магаренце

1  Защо момичето вие дъхаво венче?
2  През кой сезон се празнува Цветница?
3  Кои имат имен ден на Цветница?

1  Разкажи как празнувате Цветница вкъщи.
2  Прочети текста и отговори какво се е 

случило на Цветница.

ПРОЛЕТНИТЕ НИ ПРАЗНИЦИ
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ВЕЛИКДЕН

Идва този празник весел 
шарени яйца донесъл. 
Ще си избера яйце 
със юначно сърчице, 
със черупка като камък 
и червено като пламък. 
С него сляза ли на двора 
всички други ще преборя – 
Сашо, Пламен, двете Любки. 
Има да хвърчат черупки! 
Само ще внимавам много 
да не срещна Спас и Гого. 
Знам от другите деца – 
те са с дървени яйца.
 

Атанас Цанков

1  За какво мечтае момчето?
2  Какво е избраното от 

 него великденско яйце? 
 Опиши го с думи от текста.
3  Как разбираш думите: 

 „Има да хвърчат черупки!“?
4  Защо момчето не иска 

 да срещне Спас и Гого? 
 Честно ли постъпват те? 

1  Разкажи как се посреща 
Великден. Проучи с помощта            
на някой възрастен: 

  Какво отбелязваме на този ден?
  Какво се приготвя във всеки дом? 
  Как се поздравяват хората?
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ГЕРГЬОВСКА ЛЮЛКА

С мойта люлка се люлея
чак до небесата горе.
Ако се засиля с нея,
на Венера ще съм скоро.
Ама после от Венера
има ли назад пътека?
Страх ме хваща. И треперя.
И се люшкам по-полека.

                      Панчо Панчев

1  Каква е люлката на детето? От къде 
разбираме, че е гергьовска люлка?

2  Защо детето започва да се люлее          
по-полека?

  Страхува се да не падне.
  Мама го е помолила да внимава.
  Не иска да остане на Венера.
3  Знаеш ли коя е Венера? Ако не 

знаеш, проучи с помощта на някой 
възрастен.
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ГЕРГЬОВДЕН

На 6 май се чества денят на свети 
Георги Победоносец. Този празник се 
нарича от народа Гергьовден. Вярва се, 
че свети Георги е покровител на земята 
и плодородието, на овчарите и стадата. 
Отбелязва се и като Ден на храбростта 
и на Българската армия. 

Някога младите се люлеели за 
здраве на люлки, вързани на някое 
високо дърво. Сутрин рано излизали в 
полето. Ходели боси по росата, защото 
вярвали, че е лековита. Според народа, 
ако вали на този ден, реколтата ще бъде 
богата.

Гергьовден се празнува от всички 
в България – и от християни, и от 
мюсюлмани. За ромите Гергьовден е 
най-големият пролетен празник, начало 
на лятото. 

1  Разбра ли защо наричат свети 
Георги Победоносец?

2  Защо младите се люлеят на люлки?

3  Защо хората ходели боси 
по росата?

4  Кои празнуват Гергьовден?
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ПРАЗНИК

Предпразнична радост 
в гърдите напира, 
в сърцето ми детско 
едва се побира! 
 
Венцº сме увили 
с божур, перуника, 
със люляци бели 
и горска иглика. 
 
Че утре е празник 
голям, всенароден 
на двамата братя – 
Кирил и Методий! 
 
О, азбука наша, 
преславна навеки! 
Води ни по мирни 
и светли пътеки! 

Веса Паспалеева

Те са тридесет сестрички,
умни, сладкогласи птички,
те в палата си самотни
чакат гости, но грамотни.
Щом погалиш ги с очи,
приказка ще зазвучи.
Що е то?   
         

  Ангелина Жекова

1  Защо сърцето на детето е изпълнено 
с радост?

2  От какви цветя децата плетат венци 
за празника?

3  Как е наречена азбуката? 
  всенародна   светла   
  преславна

ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ, КЪМ СВЕТЛИ БЪДНИНИ ВЪРВИ! 
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ВЪРВИ, НАРОДЕ 
ВЪЗРОДЕНИ

Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си ти поднови!

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!

          Стоян Михайловски

24 МАЙ

24 май е един от най-обичаните 
национални празници.

Това е Денят на българската просвета 
и култура, Денят на нашите първоучители 
св. св. Кирил и Методий. Преди повече от 
хиляда години двамата Солунски братя 
сътворили славянската азбука. Дали на народа 
ни най-силното оръжие – книгата. В години 
на изпитание тя е пазила българския дух. 
Затова с почит и благодарност кичим с цветя 
портретите им. Затова наричаме 24 май най-
българския празник.

Тя приятелка е умна,
весела и сладкодумна.
В своята къщурка бяла
много тайни е събрала.
Ако можеш да четеш,
всичко сам  ще разбереш.  
Що е то?

              Ангелина Жекова
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СЛЪНЧЕВО ЗАЙЧЕ

Слънчево зайче, зайче от злато
в моята стая сияе.
Слънчо го прати, цялото лято
с мен от зори да играе.

Колко е хубаво – слънцето грее,
зайчето весело скача,
ала когато навън притъмнее
мигом то скрива се в здрача.

Аз ще помоля, щом светне, луната
зайченце лунно да прати.
Ще го прегърна и в тъмнината
то ще ми бъде приятел.

                           Георги Господинов

1  С кого играе детето в своята стая?
2  Какво зайче мечтае да има детето, когато се стъмни?
3  Какви ще станат детето и зайчето в тъмнината?
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Учебният комплект е одобрен със Заповед № РД 09-1559/08.02.2017 г. 
на министъра на образованието и науката.

Оценители на съдържанието на проектите на учебен комплект по 
български език за 1. клас:
гл. ас. д-р София Викторова Мицова
ас. Десислава Илчева Сидерова
Пламенка Ангелова Георгиева
Диана Костадинова Смиленова
Мария Рангелова Кирилова
Наталия Алексиева Лазарова
Стефка Пенчева Чернокожева

Оценители на графичния дизайн на проектите на учебен комплект 
по български език за 1. клас:
гл. ас. д-р Илия Илиев Кожухаров
Ирина Димитрова Угринова
Маргарита Александрова Дякович

Оценители на полиграфическото изпълнение на проектите на 
учебен комплект по български език за 1. клас:
инж. Васил Иванов Станев
инж. Валентина Георгиева Кокалова
инж. Стефан Иванов Славчев



 

Читанка
Нели Иванова
Ангелина Жекова
Румяна Нешкова 

за първи клас
за първи клас Читанка

1. клас

Нели Иванова
Ангелина Жекова
Румяна Нешкова Румяна Нешкова 

Екземпляр за 
безвъзмездно ползване
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