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Играта радост 
ми дарява!

Знанието 
е светлина!

Природата 
е пълна с красота!

Обичам те, 
родино моя!

Най-хубаво 
е у дома! 

Празник е, 
празник е днес!

Приятелю, 
подай ръка!

Извънкласно 
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 Имам нужда от помощ! Не го разбирам. 
   Не мога да продължа по-нататък.
 Имам нужда от помощ, но разбирам основните неща.
 Разбирам всичко много добре.
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Скъпи третокласници!
Вие държите в ръцете си новата си читанка. 
В нея ще намерите чудесни стихотворения, 
интересни приказки, поучителни басни, вълнуващи 
разкази и народни песни.
Чрез произведенията на поетите и писателите ще 
видите красотата на нашата родина, ще усетите 
топлината на бащиния дом, ще изпитате радостта 
от учението, игрите и празниците, ще оцените 
истинското приятелство.
Читанката ще ви запознае с интересни герои. 
Разтворете я! Послушайте мъдрите ѝ слова! 
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ОБИЧ

Обичам те, родино моя!

ЕПИТЕТ – художествено 
определение на предмет или 
явление. (Например: златно 
слънце, сребърна зорница, ниви 
позлатени)

 Какви са небето, звездите и земята ни?
 Към кого се обръща авторката на 

стихотворението?
 Кого прегръща поетесата?
 Кои са повторенията в стихотворението?  

Прочетете ги.
 Какво се изразява с повторението на 

първото и последното четиристишие от 
стихотворението?

 Научете стихотворението 
наизуст. Рецитирайте го 
изразително.

Нашето небе е тъй дълбоко, 
нашите звезди са тъй големи 
и земята наша е безкрайна, 
а се сбира цялата в сърце ми!

Ти ли, моя майчице, направи 
тая обич толкова голяма, 
че света във нея се побира, 
че в света на нея равна няма?

Че прегръщам с обичта си, майко, 
нашата земя, с цветя покрита, 
с пресен дъжд на пладне оросена 
и с дъга, на златен сърп извита.

Че ми греят право във сърцето: 
златно слънце, ниви позлатени, 
утрин рано сребърна зорница, 
в топла вечер облаци червени!

Нашето небе е тъй дълбоко, 
нашите звезди са тъй големи 
и земята наша е безкрайна, 
а се сбира цялата в сърце ми... 

Дора Габе
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РОДИНА

Обичам те, родино моя!

Аз знам страна, накичена
със рози и цветя.
За мене най-обичана,
най-хубава е тя.

Наесен тук ли минете,
работния народ
ще видите в градините
как сбира едър плод.

И зимите са хубави –
бял сняг навред искри,
и пролетите с дъбови
и борови гори.

А лете слънце жари я
и зреят семена...
Ах, няма от България
по-хубава страна!

Радой Киров

 Каква е родината за детето?
 Каква е страната през пролетта? Какво 

правят хората през есента? Какви са зимите? 
Какво се случва през лятото? Прочетете.
 Как се променя родината през различните 

годишни времена? 
 Какъв вид е последното изречение по цел на 

изказване? Какво се изразява с него?

 Открийте повторенията 
в първото и последното 
четиристишие.
 Обрисувайте с думи 

картините от стихотворението.
 Научете стихотворението 

наизуст. Рецитирайте го 
изразително.

накичена – украсена
сбира – събира
навред – навсякъде
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Ах, колко е хубаво! Листата са всички
сякаш от блокче за водни боички:
виж, ясенът, който цял в пламък червен е,
се моли на бука: – Дай жълто на мене!
А жълтия бук му отвръща: – Съгласен,
но дай ми ти първо червено от ясен!
И толкоз са пъстри и шарени всички,
че няма в боичките толкоз панички,
какви ти панички! – езикът ни даже
не може със думи докрай да изкаже
колко е хубаво!…

Валери Петров

АХ, КОЛКО Е ХУБАВО!  

Природата е пълна с красота!

СРАВНЕНИЕ  – изразно средство, 
чрез което в литературата се сравняват 
предмети, лица, явления и други на 
основата на общото и различното между 
тях. (Например: Листата са всички сякаш 
от блокче за водни боички...)

 С какво са сравнени листата?
 Как изглежда ясенът? А букът?

 Открийте сравнението в стихотворението.
 Научете стихотворението наизуст.
 Обрисувайте с думи красотата на есенния  

пейзаж.
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ОБИЧАМ ЕСЕНТА  
На света,
на света
най обичам
есента.
– Есента ли?
Че защо?
Да не е пък много ведра!
– Ясно е защо –
че то
есента е майка щедра.
Тя ни
кани
с плодове.
Тя на гроздобер
зове.
Чак до дните ѝ последни
капят,
капят
круши медни.

Природата е пълна с красота!

 Кой сезон обича най-много детето? Защо?
 Какви плодове има през есента?
 Защо са нужни плодовете?
 По какво си приличат стихотворенията  

„Ах, колко е хубаво!“ и „Обичам есента“?

 Открийте повторе-
нието в стихотворе-
нието.
 Открийте епитетите  

в стихотворението.
 Нарисувайте илюс-

трация към стихотво-
рението.

Тя за нас
в листата тули
зрели ябълки
и дюли,
праскови
и сини сливи,
златни царевици
в ниви…
В пъстрота,
в пъстрота
хубавее
есента.
На софрата
ѝ богата
сочни плодове ядем
и растем,
и растем.
С плодовете ѝ обилни
ставаме юнаци силни!

Асен Босев

„Обичам есента” е ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ. 
С него се изразяват мисли, чувства, вълнения.
Приказките, разказите, басните също са 
художествен текст.

софра – ниска кръгла маса за хранене



 Колко са ябълчиците на дървото?
 Какви грижи полага стопанинът за дръвчето?
 Как се променят ябълките? С какво са сравнени те?
 Кой отронва едната ябълка? 
 Кой взема другите две ябълки?
 Как се чувства стопанинът? За какво тъгува?

ВЕСЕЛИЯТ ЕЖКО 
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Това лято ябълчицата ми цъфна и завърза за първи 
път. Много се зарадвах на нейните рожби, макар да 
бяха само три. Поливах младото дръвче, пазих го 

от гъсеници, чистих го от сухи клонки. Всеки ден гледах 
трите ябълки. Те се наливаха, издуваха румени бузи, 
също като бузките на Аглика и Ванчето. Нека наедреят 
още, нека узреят, тогава ще ги откъсна и ще ги изпратя 
на внучките си. Една сутрин гледам – вятърът отронил 
едната. Стана ми мъчно, но се утеших с двете. Есента е 
топла и слънчева. Нека станат по-румени, по-дъхави...

И тъкмо се наканих да ги откъсна – няма ги. 
Сърцето ми се сви от мъка. Не съм свидлив, нито 
скъперник, ала бях обещал ябълките на внучките 
си. Дори им написах писмо, че ще ги зарадвам 
с нещо много хубаво. Кой може да ми е обрал 
ябълчицата? Стопанството има голяма овощна 
градина. Там ябълки колкото щеш... Нещо шавна 
до краката ми. Какво да видя – Ежко-Бежко 
набол на тръните си моите ябълчици. Тарлю 
поспря. Стрелна ме с присмехулните си очи. 
Заканих му се, а той се шмугна в най-бодливия, в 
най-гъстия храст.

Долитна отнякъде свадлива сврака, вирна опашка, 
крясна в ушите ми.

 – Пада ти се!
Отпуснах ръце и въздъхнах. Немирен лъч затрептя 

в клепките ми, погледнах към небето. Бяло облаче бе 
пуснало ладия в синята небесна дъга. Гората притихна. 
Листата едва трепкаха на дългите си, изтънели дръжки. 
Един жълъд се отрони и падна до краката ми.

Свраката отлитна с крясък.
Иван Василев  

Извънкласно четене
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 Преразкажете текста 
от името на стопани-
на.

ладия – лодка с 
гребла



Най-хубаво е у дома!

Заромоля дребен есенен дъждец. Жълтият 
листак в градината светна. Големите 
гроздови зърна под лозницата набъбнаха и 

кожицата им взе да се пука. Наведе моравото 
димитровче цветове над търкулнатото в 
шумата пукнато гърне.

Сви се малкото птиче лястовиче в 
дъното на гърнето и затрепери от студ 
и мъка. Всички си отидоха. Отлетяха на 
юг неговите две сестричета. Изгуби се 
майчицата му в топлите страни. Кой ще го 
стопли в тая дъждовна нощ?

 Оставиха го само в дъното на гърнето, 
защото беше сакато и не можеше да лети. 
През лятото избухна пожар в къщата, под 
чиято стряха майка му беше свила гнездо. 
Докато старата лястовичка смогна да грабне 
рожбата си от огъня, един въглен падна в гнездото и парна 
лястовичето по дясното крило. Голото пиле примря от болка. 
Когато се свести, то видя, че се намира в ново гнездо, а над него 
седи майка му с клюмнала глава. Най-напред се опита да раздвижи 
крилца, но не можа, защото дясното, изгореното крило беше 
изсъхнало.

Търкулна се лятото. Потъмняха гроздовите зърна. Пукнаха се 
пъпките на димитровчетата в градината. Почнаха да се събират 
лястовичките по телеграфните жици. Те се готвеха за път. Жиците 
заприличаха на броеници.

Една сутрин старата лястовичка смъкна своята саката рожба в 
градината и рече:

– Мило дете, ние днес ще заминем на юг. Ти не можеш да 
летиш. Затуй ще останеш тука, ето в онуй гърне съм ти нагласила 
мека перушина. Там ще лежиш. А когато огладнееш, излез навън 
и си клъвни нещо. Цялата градина е зарината с плод. Виж какво 
хубаво димитровче е склонило чело над входа на гърнето. Ти не 
тъгувай. Напролет ние пак ще се върнем.

– Благодаря, майчице, дето си се погрижила за мене! – 
промълви сакатото и за да скрие сълзите си, навря главица под 
крилото на майка си и притихна.

МАЙЧИНА СЪЛЗА 

 ХУДОЖЕСТВЕНО ОПИСАНИЕ – в художествен текст авторът 
прави описание на природна картина, на обстановка или на 
портрет на герой от литературно произведение. (Например: В 
приказката „Майчина сълза“ се описват есенна природна картина, 
обстановката и външният вид на лястовичето.)

мораво – виолетово, 
лилаво
кахърен – тревожен

9
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Всички си отидоха. Занизаха се мрачни дни. Заваля дребен 
дъждец. Наквасеното димитровче тежко отпусна цвят над гърнето. 
Една дъждовна капка се търкулна по най-долния листец на цвета и 
се нагласи да падне.

– Ах, колко съм уморена! – въздъхна тя.
– Откъде идеш? – попита любопитно лястовичето.
– Остави се. Голям път изминах. Ида от Великия океан. Там се 

родих. Аз не съм дъждовна капка: аз съм Сълза.
– Сълза ли? Каква сълза? – надигна се тревожно лястовичето.
– Майчина. Историята на моя живот е къса. Преди девет дена 

уморена и насълзена лястовичка кацна върху мачтата на един голям 
океански параход. Аз стоях в дясното око на кахърната птичка. 
Океанът ревеше. Духаше силен вятър. С немощен глас продума 
лястовичката на вятъра:

– Братко ветре, когато ходиш над света, ако минеш през 
България, отбий се при моето сиротно пиле и му кажи да се пази от 
черния котак, който се върти в градината. Забравих да поръчам на 
рожбата си, когато тръгвах. Кажи му още, че моето сърце изсъхна 
от мъка.

– Къде е твоето лястовиче? – попита вятърът.
– Оставих го в едно пукнато гърне, търкулнато в градината, 

където цъфтят морави димитровчета.
   Додето изрече тия думи старата лястовичка, аз се отроних от 

окото ѝ. Вятърът ме грабна и ме понесе над света. Девет дена летях. 
Ето сега паднах на туй цвете. Колко съм уморена! Искам да капна и 
заспя.

Сърцето на сакатото лястовиче се обърна. Стана бърже, отвори 
човка и пое отмалялата майчина сълза.

– Благодаря ти, майчице! – прошепна то, легна си в перушината 
и заспа, затоплено от сълзата, сякаш беше под майчините си криле.

Ангел Каралийчев

 Защо малкото лястовиче не отлита с други-
те лястовици?
 Какво казва майката на раздяла?
 Как се чувства тя?
 Каква е историята на сълзата?

 Прочетете описанието на есента.
 Подгответе изложба с илюстрации по при-

казката на хартиен или електронен вариант.

 Как се чувства лястовичето, ко-
гато поема майчината сълза?

А) затоплено и успокоено
Б) развълнувано 
В) тъжно

Най-хубаво е у дома!

кахърна – тъжна, загрижена
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Как започна?
Есента боядиса листата
на брезата.
После ветровете – 
през лятото спали – 
се разбудиха
и надуха кавали.
Те свиреха тъй весело,
че листата се засмяха
и заиграха.

Песента на кавалите беше звънка,
а дръжката на всяко листо е тънка!
Листата се отрониха
и политнаха с ветровете.
– Какво ще правим, кажете? – 
питаха листата
на брезата.
–Ду-ду-дууу! – пищяха ветровете
с кавали. – 
Не сте ли разбрали?
Днес ще има голям карнавал.
Вижте върбите – 

КАРНАВАЛ В ГОРАТА

 Кой боядисва листата на брезата?
 Какво се случва с ветровете?
 Каква е песента на кавалите?
 Какво питат листата?
 Какво съобщават ветровете?
 Кой как се е пременил за карнавала?
 Как са описани листата в стихотворението 

и гатанката?

 Прочетете изразително сти-
хотворението.

 Подгответе афиш за есенен 
карнавал. Работете по групи.

През пролетта зелени пеперуди
накацаха по дървесата.
Ветрецът лекичко ги буди
и те размахват си крилцата,
но все по клонките стоят…
И чак наесен в дълъг път
задружно пак отлитат те…
Кои са те? Кажи, дете?

Лъчезар Станчев

ГАТАНКА

ямурлук – мъжка горна 
дреха, наметало

позлатили са си косите.
Вижте младия бук – 
облякъл червен ямурлук.
Дори шипката си е наметнала шал.
Да вървим! Карнавал, карнавал!
Тъй свиреха ветровете.

А листата
на брезата
се въртяха,
танцуваха,
летяха.
И кой би ги спрял?
Бяха канени на карнавал.

Леда Милева

Природата е пълна с красота!



ДВЕ КАТЕРИЧКИ 
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В една голяма гора живели две катерички на две съседни дър-
вета, всяка в своята хралупа. Две катерички – две различни 
души.

Едната цял ден прекарвала в работа. Орехи и жълъди събирала, 
лешници чистила, разни гъбички, кожички от плодове – всичко 
дома мъкнела и настрана трупала.

Другата катеричка имала весело и безгрижно сърце. Цял ден от 
клон на клон скачала, птичките плашила, гнездата им разтуряла, 
яйцата им крала. Или пък седяла тъй, без работа, свирила, викала и 
се веселила. Дояде ли ѝ се, подскочи на някой дъб, откъсне някой 
жълъд, обели, лапне го, нахрани се и пак скок, скок – от дърво на 
дърво, не иска и да знае за после.

Трудолюбивата катеричка все носила, все трупала. Хралупата 
с мек мъх постлала, стените с листа облепила, дупките запушила, 
вратичката поправила. Хем хубаво, хем топло, хем приятно.

Тъй минало лятото. Едната катеричка се веселила, другата се 
трудила. Минала и есента. Листата окапали. Окапали жълъдите, 
плодовете. Кой каквото събра – събра. Другото така си изгни по 
калната земя, порои го отвлякоха, ветрове го засипаха.

И току настъпи зимата. Сняг покри земята. Лед скова реките. 
Скреж нависна по дърветата. Прибра се в хралупата си трудолю-
бивата катеричка на меко, на топло. Сърцето ѝ весело, коремчето ѝ 
сито. Запуши лулата, погледна навън и рече:

– Каква прекрасна зима! Какви чудни дантели изплела по дър-
ветата, какви огледала наслагала по реките! Навярно някоя сватба 
се готви, царска сватба. Ще има какво да се гледа...

А съседката ѝ катеричка другояче мислила. Вятър зъл блъскал 
разнебитената вратичка на хралупата ѝ, влизал вътре през пукнати-
ните и внасял студ и сняг. Мокра, гладна, треперела катеричката и 
ден, и нощ. Тук потърсила храна, там потърсила – никъде нищичко. 
Крачката ѝ премръзнали, скреж нависнал по рунтавата ѝ опашчица, 
сълзи изскочили от очите ѝ.

– Ами сега!
И в нещастието си тя си спомнила за съседката. Отишла при 

нея, почукала на вратичката:
– Съседке, съседке!
– Кой е там? – обадила се съседката ѝ.
– Аз съм, аз – не ме ли познаваш, твоята съседка, твоята позна-

та катеричка, дето лятоска те веселях с игрите си, с лудориите си.
– Е, какво искаш, съседке?
– Пусни ме да се стопля, дай ми да се нахраня, защото ще умра 

от глад и от студ.
Трудолюбивата катеричка отворила вратичката, видяла трепе-

рещата катеричка и се смилила.

Най-хубаво е у дома!



Най-хубаво е у дома!

13

ПОВЕСТВОВАНИЕ – разказ за случка в нейната 
последователност и смяна на епизодите.

– Ела, сестрице, ела, миличка. Мъчно ми е самичка, ела ми за 
дружинка.

Влязла бедната катеричка, стоплила се, нахранила се, успоко-
ила се и рекла:

– Благодаря ти, сестричке катеричке. Ти бе добра към мене. 
Аз ще ти се отплатя, но с друго – защото нищо нямам. Аз ще ти 
разправя хубави зимни приказки. Много съм видяла, много съм 
ходила и много знам.

И двете катерички заживели заедно. И цяла зима веселата ка-
теричка разправяла чудни приказки в топлата, в тясната хралупа, 
наложена с мъх.

Елин Пелин
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 Къде живеели катеричките?
 Как разбирате изречението: Две катерички – две раз-

лични души?
 Как прекарвала деня едната? А другата?
 Как се чувствала работливата катеричка през зимата?
 Как се чувствала веселата катеричка през зимата?
 Как прекарали зимата двете катерички?

 Преразкажете приказка-
та, като спазите последо-
вателността на епизодите.
 Прочетете описанието на 

есента и зимата.



ХИТРАНА
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Нейде зад полето, нейде зад Балкана някога живяла рунтава 
Лисана. С хитрост и лукавство тя била позната – друга като 
нея нямало в гората. Кой какво намисли, кой какво захване, 

нея все ще пита, нея все ще кани.
Ала като всяка умница избрана, имала си слабост нашата Лисана: 

че била от малка лакомница върла, че било без дъно пустото ѝ гърло.
Тръгнала веднъжка нашата Лисана – да се поразходи, нещичко да 

хване. Душила, вървяла, дебнала на пръсти – хванала край село пет 
кокошки тлъсти.

Още неогризла кокалците сладки, ето срещу нея идат стадо 
патки.

– Слава тебе, Боже – викнала Лисана, – инак щях без малко 
гладна да остана!

Как ги изпояла, те и не видели… Седнала да чисти зъбите си 
бели. Но не взела още върбовите клечки, ето къмто нея идат сто 
юрдечки.

– Кат съм се наяла, не съм заговяла! – казала си Лиса и ги 
връхлетяла.

Станало край пътя само перушина. Смаяли се всички трънки и 
глогини.

Най-подире сита, сънна и ленива, тръгнала Лисана веч да си 
отива.

Ала щом възлязла горе на баира, спряла се и взела жадно да се 
взира.

– На узряло грозде май ми замириса! – казала си тихо лакомата 
Лиса и съзряла с радост, че току под нея, с бял зид оградено, лозе 
зеленее.

Трепнала Лисана, хукнала в превара – но не щеш ли, много бил 
висок дувара. Скачала тя, драла камъни и плочи – не могла отнийде 
вътре да прескочи. Тъкмо рекла: „Няма грозде да се хрупка!“ – и 
току съзряла във стената дупка. Но докрай не стига всякога късмета: 
тясна пък излязла дупката проклета.

– Става, щото става – рекла Лиса злобно, – ала аз оттука грозде 
ще си зобна! – Па събрала вежди, клепките присвила, мислила, 
кроила и накрай решила: скрила се в тревата, взела да се пощи и 
стояла гладна три дни и три нощи.

Отъняла много, станала на клечка – де сега да видим кой ще ѝ се 
пречка! Вмъкнала се вътре нашата Хитрана, спряла в миг, па рекла с 
весела закана:

– Ха разтваряй гърло, Лисо ле, Лисано, дръж се да те видя, лозе 
ле небрано!

Гъмза и тамянка, резекии късни – яла Лиса, яла, щяла да се 
пръсне. Най-подире сита, весела, щастлива, тръгнала Лисана пак да 
си отива.

Извънкласно четене
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Но случила ѝ се тук беда ужасна: пустата му дупка пак излязла 
тясна! Слисала се страшно нашата Хитрана:

– Господи, самичка влязох във капана!
Па събрала вежди, клепки тя присвила, мислила, кроила и 

накрай решила: скрила се в лозите, взела да се пощи и стояла гладна 
три дни и три нощи. Станала отново като клечка тънка – бързо се 
провряла и излязла вънка.

Хукнала тогава, стигнала в гората, па като поспряла, рекла 
шепнешката:

– Ой те тебе, лозе с чудно сладко грозде, гладна в тебе влязох – 
гладна си излязох!

Асен Разцветников
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юрдечка – домашна 
патица

заговявам – започвам 
да постя

дувар – стена, зид

 Къде живеела Лисана?
 Каква слабост имала тя?
 Какво похапнала на вечеря?
 Защо връхлетяла и върху юрдечките?
 С какво решила да завърши обилната  

си вечеря?

 Защо не могла да влезе в лозето?
 Как успяла все пак да се добере 

до гроздето?
 Защо си тръгнала след три дни 

и три нощи?
 За какво съжалявала Лиса?

Извънкласно четене
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ЗА ДА ИМАШ ПРИЯТЕЛИ 

Приятелю, подай ръка!

Не е чак толкова трудно да имаш приятели! 
Едно дърво стоеше самотно край пътя и много тъгуваше, 
че няма приятели. Наоколо бе пусто, по полето скитаха 

ветрове, но никой не се спираше при него, прелитаха птици, 
но нито една не се скриваше в клоните му, защото бе още голо. 
Наблизо минаваше река, ала и тя не се спря нито веднъж при 
дървото да си побъбрят. Реката бързаше да се събере с друга река, 
за да си приказват заедно из пътя, докато стигнат морето.

Минаваха и хора, разбира се, но те си отиваха по работата и 
никой не се спираше при дървото. Понякога то си мислеше, че е 
най-хубаво да може да тръгне нанякъде. Но дърветата не могат да 
вървят, не могат да избягат дори и когато видят, че селяните идват 
с брадвите да ги секат.

Тъй беше до пролетта. Щом дойде пролетта, дървото се 
разлисти, тури си много хубава зелена шапка, но пак си стоеше 
самичко. Веднъж то видя, че един ястреб преследва врабче в 
небето. Врабчето пищеше и тъй като наоколо всичко бе голо, скри 
се в зеления клонак на дървото.

Дървото не се разсърди. Те си бъбраха през цялата нощ, а на 
другия ден птичката си направи гнездо и легна в него да мъти.

Един ден под дървото спря каруца. Селянинът разпрегна 
конете, тури им сено, а сам той легна да си поспи. Минаваха 
други селяни, видяха хубавата сянка под дървото и решиха и те да 
си починат от пътя. Насядаха и почнаха да си разказват истории, а 
дървото слушаше и му бе много приятно, че не е само. То стоеше 
и гледаше да разстила добре сянката си, да не би хората да кажат, 
че сянката не е хубава, и да си отидат.



Оттогава, който минеше по пътя, все спираше под хубавата 
сянка да си почине. Вярно е, че дървото не можеше да върви с 
хората по пътя, но нали из пътя им услужваше със сянката си!

Тъй дървото си спечели приятели и разбра, че за да има 
приятели, то трябва да им дава своята сянка.

Йордан Радичков
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Приятелю, подай ръка!

 Как се чувствало дървото? 
 Защо никой не се спирал при него?
 Как дървото си намерило приятели? 
 Какво разбрало то?

 А вие как печелите 
приятели? Разкажете.
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Какво ли e направил таралежът,
та всички бягат, щом го забележат?
 
Не го приемат никъде на гости,
вратата всеки бърза да залости.
Погалиш го, а тебе те боли…
Ала виновен ли е той? Нали
така се е родил – покрит с игли!
Дори когато е добър и нежен,
със този външен вид натаралежен
у своите познати буди страх.
Уж се държи внимателно със тях,
а среща все намръщени лица.
Но тъй е тъжно да си сам, деца!
 
Обичайте, макар и отдалече,
това момче с бодливото елече.

Иван Цанев

НЕУДОБНИЯТ

 Как постъпват всички, щом забележат таралежа?
 Какъв е таралежът?
 Какво съветва поетът децата? Защо? Потърсете 

отговора в текста.

залостя – затворя

 Потърсете подходящи послови-
ци, които можете да отнесете към 
текста на стихотворението. Рабо-
тете в екипи.

 Нарисувайте илюс-
трация към стихотво-
рението.

Приятелю, подай ръка!

ПОСЛОВИЦА – вид кратко 
фолклорно произведение, чрез което 
се изразява народна мъдрост.
Не гледай му лицето, а сърцето.



 Каква е перушината на гълъбите в градската градина?
 Защо гълъбите кълват бялото гълъбче?
 Какво е то според тях?
 Къде се скрива гълъбчето?
 Как се отнасят гълъбите към него, след като 

излиза от комина? Защо?

БЯЛОТО ГЪЛЪБЧЕ
Гълъбите в градската градина
имат сива перушина,
но един, не зная как,
бял е като сняг.
И не може да се отърве – 
цяло ято го кълве:
– Къш! Къде се е видяло
гълъбче да бъде бяло.
Всяко гълъбче е сиво
и затуй красиво.
Чок-чок:
ей, че бял паток!
Клъв-клъв:
ей, юрдек такъв!
Накълваха го до кръв.
Гълъбчето бяло,
бял ден не видяло,
за да има мира,
във един комин се свира.
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 Прочетете изрази-
телно стихотворе-
нието.

Но седи ли се в комин
дълго време сам-самин?
Цяла нощ го беше страх,
щом се съмне – бяг при тях.
Ходи, гледа с изненада:
никой там не го напада.
Всеки мило му гугука:
– Стой при мен на олука.
– Не, при мен ела на слънце.
– Нà, клъвни си житно зрънце.
Бялата му перушина
потъмняла бе в комина – 
станало бе вече сиво,
според сивите – красиво…

Марко Ганчев

Приятелю, подай ръка!
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През прозореца влетя
малка топчица от пух.
На килима падна тя,
кратко изписука – чух.

После зърнах го: врабче
е дошло при мен! Горкото,
счупило си е краче,
болно ли му е крилото?

Ден след ден с трохи го 
хранех,
милвах го дори насън...
Ала тази сутрин рано

Врабчо отлетя навън!
И сега? Дали да страдам,
че така ме изостави?
Или просто да се радвам,
че лети и че е здраво? 

Петя Кокудева

 Кой пада на килима?
 Какво се е случило с врабчето?
 Как се грижи детето за врабчето?
 Как се чувства детето след отлитането  

на врабчето?

 Вие или вашите близки 
грижили ли сте се за болна 
птица? Помагали ли сте на 
ранено животно? Разкажете.

Всеки ден го срещаш ти.
Ту подскача, ту лети,
каца в клоните, в лехите…      
Най привличат го трохите.
Но какво е туй момче?
То е сивото…

Кирил Назъров 

ГАТАНКА

Приятелю, подай ръка!

ДА СЕ РАДВАМ ЛИ 



ДРУГАРИ 

21

Знанието е светлина!

Те в шкафа тихо-тихичко стоят.
Наглед са кротки, скромни, мълчаливи,
а могат с теб да тръгнат в дълъг път
и да направят дните ти щастливи.

Те могат да ти върнат пролетта
и птиците, и песните сред зима,
че всяка знае толкова неща, 
че топло слънчице у всяка има.

В тях скрити са човешките мечти – 
те могат по пътеки неоткрити
да те издигнат в чужди висоти –
при слънцето, луната и звездите.

Не ги оставяй да потънат в прах,
захвърлени из шкафовете стари,
не се разделяй никога от тях,
от книгите – добрите ни другари! 

Леда Милева

 Открийте изброяването в сти-
хотворението.
 Какви книги обичате да четете? 

Разкажете.

 Как стоят книгите в шкафа? Какви 
са те?
 Какво има във всяка книга?
 Какво могат да правят книгите?
 Как трябва да се отнасяме към книгите? 
 Какви са те за нас?



Н  а едно дърво живеели щастливо гълъб и гълъбица, но един 
ден се извила такава страшна буря, че дори и сламка не оста-
нала от гнездото им.

– Сега къде ще си направим гнездо? – изплашила се гълъбицата.
Гълъбът кацнал на другия бряг на реката и казал:
– Нашето ново гнездо ще направим тук, защото има много храна 

и вода.
– А приятели има ли? – попитала отново гълъбицата. – Стари-

те хора казват, че където нямаш приятели, и един миг не трябва да 
оставаш, та ако ще и дъжд от злато и сребро да вали. Ако искаш да 
направим гнездото си тук, първо трябва да намерим приятели.

Тези думи трогнали сърцето на гълъба и той веднага тръгнал да 
търси приятели.

Наблизо видял рояк пчели, изгубили пътя към градинските рози. 
Той им помогнал да намерят цветята и пчелите му казали:

– Ако някога имаш нужда от помощ, веднага ни повикай!
Щом намерил приятели, гълъбът се върнал и с гълъбица-

та направили гнездо. Скоро им се излюпили малки и те 
заживели спокойно и щастливо.

Веднъж няколко пътници запалили огън точ-
но под гнездото на гълъбите. От острия дим 
малките гълъбчета запищели. Един от път-
ниците започнал да се катери по дървото. 

Тогава гълъбът отлетял и повикал пче-
лите на помощ…

                              Индийска приказка
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ПРИЯТЕЛСТВО

 Къде живеели гълъбът и гълъбицата?
 Какво се случило с гнездото им?
 Какво трябва да има според гълъбицата, 

за да се направи ново гнездо на друго място?
 Намерил ли приятели гълъбът? Прочетете. 

 Как бихте продължили приказката?

Извънкласно четене

БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИ



23

ЧУДНАТА ВРАТА
Тука ще разкажа в стих
случка най-забавна:
как света за миг открих,
как света обиколих,
без дори да шавна.
Как? С ракета? На балон?
На хвърчило ново?
С кон? На кораб? На файтон?
През вратичка от картон
влязох – и готово!
Влязох и се озовах
в Африка гореща,
в джунглите опасни бях,
зърнах слон да крачи в тях,
с тигър имах среща.
После като водолаз
слязох в океана,
в прерията подир час
яздех със ловците аз,
жив мустанг да хвана.
А оттам – в тайгата, сам,
на шейна с елени…

где – къде
таз – тази Подредете илюстрациите в книжка.

 Каква случка разказва детето? 
 През каква вратичка влиза то?
 Къде се озовава? Къде отива 

по-нататък? Как се придвижва?
 Коя е шарената врата?

 Открийте повторенията в стихотворе-
нието.
 Вие пътешествате ли с помощта на 

книгите? Разкажете.
 Нарисувайте илюстрации към стихо-

творението, като проследите преживя-
ванията на героя.

Подир миг – далеч оттам,
покорявах връх голям
в Алпите студени.
Где не бях? В коя страна
по света не скитах?
С колко много племена
и страни ме запозна
таз врата открита?
Най-далечните места
мога в миг да стигам,

щом си имам към света
тази шарена врата,
тази чудна книга!

Веселин Ханчев

Знанието е светлина!
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 Как изглеждала върбата?
 Кой спрял под нея?
 Какви мисли събудила върбата у тримата 

мъже?
 Какво предложил най-умният?
 Защо умниците не успели да потопят 

клоните във водата?
 Кой е виновен за печалния край на 

случката?

 Преразкажете приказката.

Играта радост ми дарява!

Натежали дългите години на една стара върба. Тя клюмнала и 
се навела безпомощно над дълбоката река.

По пътя минали трима шопи – три умни глави. Видели 
върбата, спрели се и се замислили:

– Що ли мисли тая старица над тая бистра водица?
– Трябва за вода да е жадна!
– Хайде да я напоим!
– Няма кофа, братя, как ще я напоим?
Най-умният рекъл:
– Ще се хвана аз за клоните ѝ – ще увисна, 

ще се хване друг за краката ми – ще увисне, 
ще се хване третият за неговите и той ще 
увисне. Ще натегнем, ще наведем върбата 
над водата и ето ти – станала добрината.

Рекли и направили го.
Хванал се най-умният за клоните и 

увиснал. Вторият увиснал за краката му, а 
третият увиснал за краката на втория.

Натежали тримата и върбата почнала 
да се навежда. Но ръцете на първия 
почнали да се изплъзват и работата станала 
опасна.

– Дръжте се, братя – извикал той, – да 
си плюя на ръцете!

Хванали се яко те, а той откачил ръце да 
плюе на тях.

И… хоп – цамбурнали тримата умници 
във водата и се удавили. 

Елин Пелин

ТРИ УМНИ ГЛАВИ



Най-хубаво е у дома!

Един баща имал буен и неразумен син. Вместо да оре нивите 
или да помогне с нещо вкъщи, по цял ден обикалял селото 
и правел бели на хората... Как ли не му говорил белокосият 

му баща, как ли не го увещавал, опитал и с блага дума, и с дрянова 
тояга, ала момъкът си знаел своето. Цяло село пропищяло от него –  
беля след беля, злина след злина – и само като го видели, хората 
отдалече го заобикаляли. Никой не смеел да му каже дума напреки 
и само на стария му баща се жалвали: „Твоят син така, твоят син 
иначе... Ръце сме вдигнали от него, баща си му – вкарай го в правия 
път...“.

Слушал старият човек и мълчал, мълчал и слушал, гледал в 
земята и вдигал рамене, ала след като хората си отминавали, отивал 
до вратата на къщата и забивал в нея гвоздей. Гвоздеите били 
дълги, с големи глави и след всяка беля на сина си старецът дълго 
чукал с теслата, блъскал с все сила, та да може ядът му да мине. И 
така – днес гвоздей, утре два, докато кажи-речи място не останало. 

ПРИКАЗКА ЗА ГВОЗДЕИТЕ 
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Вратата от дървена станала желязна, та селяните не тропали вече с 
ръка, а с тояга. 

Ала все по-рядко идвали да тропат те, все по-малко тревожели 
стареца със своите оплаквания, докато съвсем престанали да идват. 
Защото, както понякога става с неразумните синове, момъкът си 
намерил майстора. Обикнал най-хубавата девойка в селото, а тя не 
искала да го види такъв, какъвто го знаела от хорските приказки.

И станала с него голяма промяна – укротил се момъкът... Като 
видел стари хора, отдалече шапка свалял, а на хорото дори не се 
захващал – седял на един камък и отдалече гледал изгората си. А 
кога дошло време за оран, селяните си търкали очите от изненада – 
той ли е, или не е той. 

Още по петляно време запрягал момъкът воловете и излизал на 
полето. И своята нива изорал, и на другите помогнал с воловете, 
без думичка да продума. И селото заприказвало – какъв хаймана 
беше и какъв златен момък стана, да му се не начудиш. И така от 
дума на дума – приказката стигнала и до хубавата мома. Зарадвала 
се тя, защото тайно го харесвала, но не искала да се издава пред 
родителите си, защото знаела какво ще кажат те за него. 

Сега работата станала друга, с други очи вече гледали на момъка – та 
нали нямало по-личен и по-трудолюбив ерген от него в цяло село!

И скоро думнал тъпанът в момковия двор, голяма сватба се 
вдигнала. Оженил се момъкът за изгората си, добър къщовник 
станал, челяд му се народила. И всеки ден правел по една добрина –  
на този ще помогне да избута кола през брода, на друг овчарска 
гега ще измайстори, на трети торба орехи ще донесе... И след всяка 
добрина отивал и вадел от вратата по един гвоздей. Днес един, утре 
друг, докато съвсем ги махнал.

– Е, тате – рекъл един ден той, – я погледни вратата – един 
гвоздей не остана на нея! 

Старецът приближил до дъбовата врата, прекарал ръка по нея, 
поклатил глава и му отвърнал: 

– Гвоздеите ги няма, синко, но дупките са останали!
Георги Константинов

 Кои са героите в приказката?
 Как бащата се опитвал да вразуми сина си?
 Как се отнасяли хората от селото към сина?
 Какво правел старецът след всяка беля на сина си?
 Каква промяна настъпила с момъка? Защо?

Какво правел той при всяка добрина?

 Преразкажете при-
казката, като спазите 
последователността 
на епизодите.  
 Съставете план за 

преразказ.

хаймана – безделник
изгора – любима жена или любим мъж

Най-хубаво е у дома!



МЪДРОСТТА НА СТАРЦИТЕ  
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Е   дин жесток цар издал закон да бъдат 
погубени всички стари хора.

– Каква полза от тях – казал той, 
– нито орат, нито жънат, нито дърва секат. 
Само ядат хляб и се пречкат вкъщи. По-
добре ще живеем без тях.

Запретнали се царските палачи. 
Всичките стари хора минали под нож. 
Останал само един старец – баща на 
болярин. Дожаляло на болярина да вземе 
главата на стария си баща, затуй го укрил 
на тайно място и го хранел скришом, без да 
знае никой.

Жестокият цар имал луд черен кон: 
ритал, хапел, скачал, хвърлял ездачите. 
Никой не можел да се приближи до него 
и да го укроти. В столицата живеела 
една лукава знахарка. Царят заповядал 
да я повикат в двореца и почнал да 
я разпитва как може да се укроти 
лудият кон.

– Как ли? – отговорила 
знахарката. – Заповядай, господарю, на твоите боляри да усучат въже 
от пясък. Вържеш ли коня с въже от пясък, той ще стане кротък като 
овчица.

Царят се почесал по тила и повикал болярите си:
– Хей, боляри – викнал им той, – слушайте какво ще ви 

заповядам! Още утре ще ми донесете едно въже от пясък. Ако 
дойдете в двореца ми без пясъчно въже, главите ви ще взема!

Прибрали се болярите с наведени глави. Никому не идвало 
на ум как може да се усуче въже от пясък. Между болярите 
бил и оня, който пощадил живота на баща си. Като се 
прибрал в къщи омърлушен, старецът го попитал:

– Защо си кахърен, синко?
Боляринът му разправил какво иска царят.
– Туй ли е то всичко? Не бой се. Утре, като идете в двореца 

и царят рече: „Къде е въжето?“, ти му отговори: „Царю, готови 
сме да усучем въже от пясък, но не знаем какво трябва да бъде – 
дебело, тънко, жълто или червено. Дай ни по-напред мостра“.

На другия ден, когато чул умния отговор, царят преклонил 
глава и казал:

– Прави сте, трябва да ви дам мостра, но няма откъде да я 
взема.

И царят простил живота на всички.

Знанието е светлина!
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Същото лято настанала голяма суша. Всичко живо изгоряло – 
и трева, и плод. Пресъхнали реките и кладенците. Житниците се 
опразнили. Не останало жито дори за семе. Уплашили се хората да 
не измрат от глад. Загрижил се и царят. Повикал пак болярите и им 
заповядал:

– Каквото щете правете и струвайте, но утре, като дойдете, 
искам да ми кажете откъде ще намерим жито за посев, инак 
главите ви ще взема.

Тръгнали си болярите сломени – не е лесна работа да се 
намери жито. Скритият старец видял, че синът му се връща и този 
път омърлушен, и попитал какво се е случило.

– Сега, тате – рекъл боляринът, – и ти не можеш ми помогна…
– Защо?
– Защото царят иска семе за посев, а никъде в страната няма 

жито.
– Не бой се, синко. Утре, когато се явите при царя, ти му 

кажи да заповяда на селяните да разровят всички мравуняци на 
царството. В мравуняците има много жито, събрано зрънце по 
зрънце от мравките.

И наистина, щом селяните излезли по кърищата и разкопали 
мравуняците, намерили във всеки мравуняк по една торбичка едро 
зърно. Царят останал много учуден от находището и се обърнал 
към болярина, дето криел баща си. Попитал го:

– Кажи ми, кой ти даде този мъдър съвет?
– Не смея да кажа, господарю, защото ще ме погубиш.
– Няма косъм да падне от главата ти, кажи!
Тогава боляринът признал, че е укрил баща си и той го научил 

какво да каже за пясъчното въже и де има скрито жито.
Тогава излязъл нов закон: никой да не закача старите хора, а 

когато вървят по улиците – всеки да им сторва път.
 Българска народна приказка

Знанието е светлина!

 Открийте повторенията в приказката. Кои думи се 
повтарят? Прочетете.
 Открийте сравненията в приказката.
 Разкажете как се отнасяте вие към по-възрастните хора.

 Какъв закон издал един цар?  
 Какво се случило със старите хора?
 Кой останал жив?
 Какво посъветвала знахарката царя?
 Какво решение предложил бащата на болярина в отго-

вор на заповедта на царя?
 Каква била следващата заповед на царя? 
 Какво решение предложил бащата на болярина?
 Какъв нов закон издал царят?

скришом – тайно
мостра – модел, 
образец
сторвам – правя



ДОБРИТЕ СТОПАНИ
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Край речица на полянка Мързелан и Мързеланка си живе-
ли във къщурка, ниска като костенурка. Ала дъжд ли се извий, 
къщичката ще ги скрий, зимна буря ли завей – вкъщи ален огън 
грей.

Имали си те козица с бяла пухкава брадица и на кривите 
рогчета с две пиринчени звънчета... Крехко в трема тя 
врещяла, с ясен звън ги веселяла и ги хранела с попа-
ра, щом тревицата покара. 

Късно сутрин Мързелан дръпвал вехтия юрган 
и побутвал Мързеланка:

– Ставай, пиле, стига нанка!
Но невястата кротува и се прави, че не 

чува.
– Ставай, мари, Мързелано!
– Луд ли си бре, толкоз рано!
Най-подире къмто пладне те надигали се гладни 

и си хапвали попара във гаванката си стара. После със въже в 
ръката той отивал във гората и събраните дърва сам отнасял във 
града. А невяста Мързеланка тежко сядала на сянка с почнатата 
от неделя чужда прежда и къделя.

Тъй минавали се дните, тъй живели те честити.
Но случило се веднъж, че козицата им бяла, що свободно си 

пасяла в къра там нашир и длъж, се объркала в тъмата и изчез-
нала в гората.

– Бре, къде ли е ваджишка! – рекла булката с въздишка. – 
Потърси я, Мързелане!

– Нищо няма да ѝ стане! Ти ще видиш, че самичка ще 
си дойде таз козичка.

– Ще ѝ видиш ти рогата на полянката в гората!
– Я недей ми вдига врява – кипнал Мързелан то-

гава. – Щом ти трябва – прав ти път! Хе полето, хе 
лесът!

– Браво! Тъй, ами че как! Аз ще тръгна в тоя 
мрак да лудея из гората, ти пък скрий си тук гла-
вата и очаквай под юргана за попарата зарана.

И разсърдени тогаз, легнали си те завчас и 
сънували насън, че се гонят с меден звън две 
стада кози навън. А в далечен пущинак, де 
не стъпва кози крак, Вълчо срещнал сам-са-
мичка просълзената козичка, па любезно се 
засмял и завчас си я изял.

Дигнали се пак по пладне нашите  
ленивци гладни. Но не яли веч попара във 
гаванката си стара.

Извънкласно четене
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 Къде живеели Мързелан и Мързеланка? Как живеели те?
 Какво се случило веднъж?
 Как продължил животът на стопаните без козичката?
 Какво се случило с къщичката им?
 Как посрещнали бедата стопаните?
 Какви са стопаните?

 Преразкажете приказката, като спазите последовател-
ността на епизодите. Направете план за преразказ.
 Чели ли сте и други приказки, в които се разказва за 

мързела? Разкажете.

– Ех – въздъхнал примирен Мързелан след някой ден, – като 
имаме къщурка, въженце и пъстра хурка, криво-ляво щем прекара 
на света и без попара!

И занизали се дните, вечерите и нощите и семейството лениво 
заживяло пак щастливо.

Но веднъж над божи свят рукнал едър дъжд и град: изпочупил 
класовете, с меч пронизал листовцете – и на къщицата крива счу-
пил керемида сива.

– Слушай, мъжо Мързелане, няма то така да стане – рекла 
грижната съпруга. – Трябва да поставиш друга! Нà, отново падна 
капка на съдраната ти шапка!

– Не! – съпругът ѝ отвръща. – Грижата за всяка къща на сто-
панката се пада! Я скочи ти като млада и дорде те зърна аз, всичко 
поправи завчас!

– Боже – рекла Мързеланка, – станала съм вече сянка! Делник, 
празник, сряда, петък шетай пусти женски шетък, а сега за Мър-
зелана и зидарка пък да стана.

Никой труд не си направил и вредата не поправил. А дъж-
довната вода текла, текла за беда. Гнили ден след ден гредите и 
рушили се стените. И когато над света долетяла есента и един 
намръщен ден ревнал вятърът студен, в миг къщурката прогнила 
до основи се срутила.

Изпод купището жалко се измъкнал подир малко, цял във прах 
и пот облян, злополучни Мързелан. А с оскубана глава изпълзяла 
след това и нещастната стопанка – пъргавица Мързеланка. И при-
седнали тогава те на жълтата морава, поспогледали се криво, па 
заплакали горчиво, че си нямат ни козица със рогчета и брадица, 
нито въже, нито хурка, нито нисичка къщурка. 

Асен Разцветников 

Извънкласно четене
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трем – обор
вехт – стар
веч – вече
гаванка – изработен от 
дърво съд за хранене
ваджишка – проклета
шетък – шетане, 
шетня

 Потърсете приказки за мързела и пословици за труда и 
мързела. Работете в екипи.



 Какво казал паунът на жерава, ко-
гато се срещнали?
 Какво отговорил жеравът?

 Открийте поуката в баснята.
 Обрисувайте с думи пауна и жерава. 
 Прочетете по роли баснята.
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ПАУН И ЖЕРАВ 

Срещнали се паун и жерав и 
паунът започнал да се подиграва:

– Ти на нищо не приличаш. 
Виж си крилата, а моите блестят в злато 
и пурпур.

Жеравът му отговорил: 
– Вярно е, но аз се издигам до 

самите звезди и им пея, рея се свободно 
в сините висини, а ти шляпаш по 
земята редом с патици и кокошки.

Макар и скромно облечен, човек 
може да бъде известен, а богатият и 
надменният – да живее безславно.

Езоп

„Защо си се родила тъй гърбата? – 
запитало магарето една камила. – 
Със тази планина върху гърба си, дружке мила, 
ти си най-грозното животно на земята!“
– Да, грозна съм, това добре го зная ази! – 
отвърнала камилата тогази. – 
Но аз не мислех, о, магаре,
че ще намеря критикари
сред грубата порода на ослите!
Иди да се огледаш, виж си хубаво ушите
и разбери таз истина: „Плашило
не трябва никога да се присмива на страшило!“.

Стоян Михайловски

пурпур – тъмночервен 
цвят

 Какъв въпрос задало магарето на камилата?
 Какво му отговорила тя?
 Каква е поуката в баснята?  

Къде се намира тя?

 Прочетете по роли баснята.

МАГАРЕ И КАМИЛА

Знанието е светлина!



плужак (плужек) – охлюв 
без черупка, гол охлюв.
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ЧАПЛАТА
Тази чапла дългокрака,
дето важно-важно трака
с клюна си и вдига шум,
днес сглупи от много ум.
Пенеста река бълбука, вие се като дъга.
В нея млад шаран и щука 
гонеха се на шега.
Само ако се протегне,
чаплата в миг би могла
тази плячка да досегне,
ала тя не пожела.
„Подир малко ще ги хвана,
още не усещам глад.
Струва ми се, че шарана
мършав е и твърде млад.“
После, като се обърна, 
мрянка палава тя зърна.
Стори ѝ се костелива –
чаплата бе придирчива.

„Та за мен храна такава
мисля, че не подобава!“
Младо кленче блесна там.
„Дребосъци аз не ям!
Даже клюна не отварям
за такива жалки твари.“
Но отвори го все пак, 
при това за стар плужак...
Нещо щом ти се предлага,
приеми го ти веднага.
Много искаш ли да хванеш,
и без малко ще останеш!

Лафонтен 

 Открийте поуката в баснята. Къде се намира 
тя? Прочетете я.

 С кого ни запознава авторът на баснята?
 От какво се отказва чаплата? Каква е тя?
 За какво си отваря клюна накрая?

Знанието е светлина!
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ПРИКАЗКА ЗА ЗАВИСТТА

Живееха двама съседи: Стоян и Иван. Стоян имаше магаре, 
а Иван нямаше. „Хубаво нещо е да си имаш магаре“ – 
мислеше си Иван, като гледаше магарето на съседа си.

Загнезди се тая мисъл в главата на Иван, впи се като пиявица в 
мозъка му и започна да го измъчва непрестанно. Но сиромах човек 
беше той и не можеше да си купи магаре.

Стоян беше грънчар. Имаше си малка грънчарница и правеше от 
глина чудесни грънци и стомни, които шареше с жълта и зелена боя, 
а после ги товареше на магарето си и ги носеше за продан в близкия 
град.

Иван пък беше калпакчия и умееше да шие хубави калпаци. 
Но не се радваше той на майсторлъка си. Замислено беше лицето 
му и някак тъжно гледаха очите му. Оживяло му беше на сърцето 
магарето на неговия съсед. Винаги когато Стоян минеше с магарето 
си покрай дюкяна на Иван, калпакчията оставяше работата си, 
залепваше се на прозореца и дълго гледаше щастливия си съсед, 
който крачеше гордо подир дългоухото сиво животно.

А пък то беше като всички други магарета и дори по-грозно от 
тях: старо, дръгливо, с увиснала опашка и клепнали уши – тъй да се 
каже, на магарешка вещица приличаше.

Но когато човек се захласне в нещо, очите му виждат и грозното 
хубаво. Минаваше ден след ден, а Иван не преставаше да мисли и да 
въздиша за магарето на Стоян. И лека-полека у него се събуди завист 
към съседа му.

(със съкращения)

Знанието е светлина!
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Тъкмо тогава се случи това, което ще разкажем по-долу. Една 
привечер, както Иван си седеше и отупваше с пръчка един нов калпак, 
вратата на дюкяна му се отвори и вътре влезе непозната жена, забулена 
с черна забрадка. Приближи се тая жена до калпакчията и му рече:

– Добър вечер, Иване! 
Иван, като продължаваше да тупа калпака, ѝ отвърна:
– Добър вечер!
А гостенката седна на едно трикрако столче и каза:
– Виж какво, Иване, дошла съм да ти помогна. Аз съм Съдбата. 

Светът е нареден така, че на човек все нещо не достига. Кажи ми едно 
твое желание, което ще те направи щастлив, и аз ще го изпълня.

Като разбра кой е дошъл при него, калпакчията изпусна пръчката и 
калпака и скочи от одъра.

– Значи, ти си Съдбата? – извика зарадван той. – Благодаря ти, че 
си се сетила за мене и си дошла да ми помогнеш!

– Кажи ми едно твое желание, което ще те направи щастлив, и аз 
ще го изпълня веднага! – повтори гостенката.

В това време Иван съгледа през прозореца своя съсед, който се 
връщаше с магарето си от града.

– Виждаш ли тоя човек? Моля ти се, убий магарето му!
И още преди да изрече тия думи, магарето на грънчаря се залюля и 

падна на земята,... поразено сякаш от мълния.
– Нà ти сега магаре! – извика усмихнат Иван. – И аз нямам магаре, 

но и ти не ще имаш. 
И в същия миг през главата на калпакчията мина като светкавица 

мисълта, че и той можеше да има магаре, стига да бе пожелал това. 
Какво беше спечелил той от туй, че магарето на съседа му бе умряло?

– Сбърках! – рече Иван. – Моля ти се, съживи магарето на Стоян, 
пък и на мене дай едно като неговото.

Но в дюкяна нямаше вече никой. Чудната жена беше потънала 
сякаш вдън земя.

Светослав Минков

 Кои били двамата съседи? 
 Какво си мислел Иван, докато гледал 

магарето на съседа си?
 С какво се занимавал Стоян? За какво 

му служело магарето?
 Защо Иван не се радвал на плодовете 

на труда си?

 Какво било магарето на Стоян? От-
крийте описанието на магарето в текста.
 Какво се събудило у Иван? Какво из-

питвал той към съседа си?
 Кой влязъл една вечер в дюкяна на 

Иван? Коя била гостенката?
 Какво предложила тя на Иван?

Какво поискал Иван? 

 Преразкажете приказката. Съставете план с епизодите в приказката.
 Имало ли е случаи, в които и вие сте завиждали на някого? Дайте предложения за 

справяне с чувството на завист.

Знанието е светлина!

дръглив – много слаб
дюкян – магазин



Най-хубаво е у дома!
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СПЯЩАТА ХУБАВИЦА

Живели отдавна един цар и една царица, които всеки 
ден си казвали: 

– Ах, защо си нямаме дете! – Но дете все не 
им се раждало. 

Веднъж царицата се къпела в реката и ето че от водата на 
брега изскочила една жаба и ѝ рекла:

– Няма да мине година и желанието ти ще се сбъдне; ще 
родиш дъщеря.

Станало, както предрекла жабата. Родила царицата момиче 
и то било толкова хубаво, че царят от радост не можел да си 
намери място и дал голяма гощавка. Поканил не само роднини, 
приятели и познати, а и орисниците, за да бъдат благосклонни и 
добри към детето.

Тринайсет орисници имало в царството му, а златните блюда, 
от които щели да ядат, били само дванайсет, така че една от тях 
трябвало да си остане у дома.

Гощавката била разкошна и шумна, а накрая орисниците 
дарили детето с чудните си дарове: една – с добродетелност, 
друга – с хубост, трета – с богатство, и тъй нататък – с всичко, 
каквото човек може да си пожелае на света.

След като единайсет орисници изрекли пожеланията си, 
неочаквано влязла тринайсетата. Тя искала да си отмъсти за 
това, че не я поканили, не поздравила и не погледнала никого,  
а викнала високо:

– Навърши ли петнайсет години, нека царската дъщеря да 
се убоде на вретено и да умре!

И без дума повече да каже, врътнала се и напуснала залата.
Всички се изплашили, но тогава напред излязла дванайсетата 

орисница, която още не била пожелала нищо на детето. Тя нямала 
власт да отмени лошата орисия, ала можела да я смекчи и рекла:

– Но нека това не бъде смърт, а стогодишен дълбок сън да 
обори принцесата.

Царят от все сърце искал да предпази свидното си чедо от 
тази беда и заповядал да изгорят всички вретена в цялото царство.

А пожеланията на другите орисници се сбъднали и момичето 
станало толкова хубаво, добродетелно, приветливо и разумно, че 
всеки го обиквал от пръв поглед.

В деня, в който навършило петнайсет години, случило се 
царят и царицата да заминат и момичето останало самичко. 
Тръгнало на воля да обикаля из двореца, надничало във всички 
стаи и накрая стигнало до една стара кула. Изкачило се по тясна 
вита стълба и видяло една малка врата. В ключалката имало 
ръждив ключ; отключило вратата и пред него се разкрила малка 
стая. Вътре седяла старица с хурка и вретено и предяла усърдно 
лен.



– Добър ден, стара майчице – казала принцесата. – Какво 
правиш?

– Преда – отвърнала старицата и кимнала с глава.
– Какво е това, което тъй забавно се върти и подскача? – 

попитало момичето, взело в ръка вретеното и се опитало да 
преде.

Но щом докоснало вретеното, думите на лошата 
орисница се сбъднали: момичето си уболо пръста. И в 
същия миг паднало на земята – оборил го дълбок сън.

Този сън обхванал целия дворец. Царят и царицата, 
които току-що били се завърнали и влезли в залата, веднага 
заспали, а заедно с тях заспала цялата придворна свита. 
Заспали конете в конюшнята, кучетата на двора, гълъбите 
на покрива и мухите по стените. Дори огънят, който горял 
в огнището, почнал да тлее и заспал, месото, което било 
сложено да се пече, престанало да цвърка. Готвачът, 
който тъкмо замахвал да удари плесница на чирачето, 
защото сбъркало нещо, отпуснал ръката си и също 
заспал. Вятърът утихнал и по дърветата пред двореца не 
трепвал листец.

Около двореца леко почнал да расте жив плет от 
тръни, който всяка година ставал все по-висок; накрая 
оградил целия дворец и израснал тъй високо, че го закрил 
съвсем, не се виждало дори знамето на покрива.

Преданието за спящата красавица се разнесло из цялата 
страна и от време на време пристигали царски синове, които 
се мъчели да си пробият път през трънливия плет и да стигнат 
до двореца. Но те не успявали, защото преплетените тръни 
се държали здраво, като че ли имали ръце, и не пропускали 
момците.

Братя Грим

 Какво желание имали царят и царицата?
 Какво пожелали орисниците на детето?  
 Какво изрекла тринайсетата орисница?
 Какво открило момичето в старата кула?
 Какво се случило в двореца, след като момичето се уболо на 

вретено?
 Кой събудил принцесата от стогодишния сън?
 Потърсете и прочетете цялата приказка.
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Най-хубаво е у дома!

гощавка – гощаване; храната, с която гощаваме
орисия – съдба
орисници – приказни жени, които предопределят съдбата
вретено – заоблена дървена пръчка, изтънена в двата края, 
която се използва за предене
чираче (чирак) – младеж, който учи занаят при майстор



Извънкласно четене
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 Как прекарвал дните си белобрадият старец? Какво 
правел той?
 Кой минал покрай стареца, докато садял дръвче? 
 Как се отнесъл падишахът към стареца? Какво му казал?
 Какво отговорил старецът?
 Какви плодове родило дръвчето още първия ден?
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ДРЪВЧЕТО, КОЕТО РАЖДА 
ЗЛАТНИ ПЛОДОВЕ

Имало едно време един белобрад старец. Той живеел сам-
самичък в къщата си, защото нямал нито жена, нито деца. 
Въпреки преклонната си възраст продължавал да се труди. 

Сеел жито, копаел царевица, засаждал дръвчета и така прекарвал 
дните си. 

Един ден взел да сади дръвче до една чешма. Тъкмо тогава 
оттам минавал на коня си един падишах, който видял какво прави 
старият човек, вътрешно му се изсмял и рекъл:

– Да ти е лека работата, старче! На тази възраст садиш дръвче, 
но дали ще можеш да ядеш от плодовете му?

Старецът се позасмял и му отвърнал:
– Повелителю наш, аз да посадя дръвчето, пък все ще се 

намери кой да изяде плодовете му.
Падишахът останал много доволен от този отговор. 

Протегнал ръка към пояса си, извадил една жълтица 
оттам и я дал на стареца. 

Със засмени очи белобрадият старец 
благодарил и след това рекъл:

–  Ваше Превъзходителство, видяхте ли, че 
засаденото от мене дръвче роди златен плод 
още в първия си ден.

Падишахът останал много доволен и от 
този отговор. И още веднъж посегнал към 
пояса си и дал още една жълтица на стареца. 
Този път старецът като че щял да литне от 
радост и без да се овладее, рекъл:

– Слава Богу, засаденото от мене дръвче роди 
два пъти плодове за един ден.

                                 Турска народна приказка

 Потърсете и 
прочетете и дру-
ги приказки, в 
които се разказва 
за мъдростта на 
старите хора.

падишах – султан, титла на 
мохамедански владетел



Приятелю, подай ръка!
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БРЕМЕНСКИТЕ ГРАДСКИ МУЗИКАНТИ

Един човек имал магаре, което дълги години търпеливо носело 
пълни чували жито на мелницата. Но ето че силите му 
почнали да го напускат и то ставало все по-негодно за работа: 

тогава господарят намислил да се отърве от него.
Разбрало магарето, че нищо добро не го чака, та побягнало и 

се запътило към Бремен – надявало се, че там ще може да стане 
градски музикант. Вървяло, що вървяло, зърнало едно ловджийско 
куче, което лежало край пътя и дишало с отворена уста, сякаш било 
капнало от тичане.

– Ех, Давчо, защо дишаш така тежко? – попитало магарето.
– Ох – отвърнало кучето, – защото остарях и от ден на ден 

отпадам все повече и повече, та не ме бива вече за лов. Господарят 
реши да ме убие и аз си плюх на петите. Но как ще си изкарвам 
хляба сега?

– Знаеш ли какво – рекло магарето, – аз отивам в Бремен и ще 
стана там градски музикант. Ела с мене и също подай заявление 
да те назначат в музиката. Аз ще свиря на лютня, а ти ще биеш 
барабана.

Съгласило се кучето и двамата тръгнали заедно. Не минало 
дълго време, видели един котарак, който седял начумерено край 
пътя, сякаш град го е бил.

– Каква беда те е сполетяла, та си толкова кисел, 
стари Мустакане? – попитало магарето.

– Кой може да бъде весел, когато ножът опре 
на гърлото му? – отвърнал котаракът. – Остарях 
вече и зъбите ми отъпяха, та предпочитам да седя 
зад печката и да преда, вместо да ловя мишки. Но 
господарката реши да ме удави и аз офейках. Сега 
се чудя и мая къде да се дявам.

– Ела с нас в Бремен. Знам, че те бива 
за нощна музика и можеш да станеш 
там градски музикант.

Котаракът сметнал, че това 
е разумно, и тръгнал с тях.

Скоро тримата бегълци 
минали покрай един чифлик. 
На портата бил кацнал петел и 
викал колкото му глас държи.

– Ще спукаш тъпанчетата на хората – 
рекло магарето. – Какво те е прихванало, та си 
се разкукуригал така?

– Пях на хубаво време – отвърнал петелът, – 
но утре е празник, ще дойдат гости и стопанката 
без капка жал в сърцето рече да свари супа от 
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мене. Довечера ще ми отрежат главата, затова ще си дера 
гърлото, докато мога.

– Слушай, Червеноглавчо – рекло магарето, – я по-
добре ела с нас в Бремен. Където и да отидеш, все ще е 
по-приятно, отколкото да умреш. Ти имаш хубав глас и ако 
дойдеш с нас, ще направим музика за чудо и приказ.

Допаднало това предложение на петела и четиримата 
поели дружно.

Но град Бремен бил далеко, не могли да стигнат там за 
един ден, та вечерта спрели в една гора да пренощуват. 
Магарето и кучето легнали под едно голямо дърво, а 
котаракът и петелът се разположили на клоните, но 
петелът поразмислил и се изкачил чак на върха, дето 
за него било най-безопасно. Преди да заспи, поогледал 
се още веднъж на всички страни и му се сторило, че 
в далечината блещука огънче. Викнал на другарите 
си, че далеко оттук сигурно има къща, защото видял 
светлинка.

Магарето рекло:
– Ще трябва да станем и да отидем там, защото 

тук не е никак удобно.
Кучето пък добавило, че два-три кокала с малко 

месо добре ще му дойдат.
Дигнали се и тръгнали към светлинката, която бил зърнал 

петелът. Скоро тя заблещукала по-ясно и ставала все по-голяма 
и по-голяма, докато най-сетне спрели пред ярко осветена 
разбойническа къща. Магарето, нали било най-високо, се 
приближило до един от прозорците и надникнало вътре.

– Какво видя, Сивчо? – попитал петелът.
– Какво видях ли? – отвърнало магарето. – Трапеза с хубаво 

ядене и пиене, около нея са насядали разбойници и сладко-
сладко се гощават.

– Ето ти работа за нас – рекъл петелът.
Братя Грим

 Какво решил да направи господарят с 
магарето си? 
 Как постъпило магарето? 
 Кого срещнало то? 
 Къде се запътили магарето и кучето?
 Кой се присъединил към тях?
 Кого срещнали магарето, кучето и кота-

ракът?

 Потърсете и прочетете цялата приказка.
 Къде решили да пренощуват четиримата 

на път за град Бремен?
 Как се настанили в разбойническата 

къща побратимите?
 Какво разказал разбойникът пред глава-

таря за премеждията си в къщата?
 Какво решили да направят побратимите? 
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КОЙ Е ПРАВ 

Стана дума в трети клас
за това – какъв е Спас.
 
Двама казват: „Приказлив“.
А пък трети: „Мълчалив“.
 
Тъй говорят ден и два
и… обратно след това.
 
Двама казват: „Мълчалив“.
А пък трети: „Приказлив“.
 
Но кажете: кой е прав?
И какъв е Спас по нрав?
 
Може би е мълчалив?
Може би пък – приказлив?
 
Прав е целият ни клас.
Нрав особен има Спас.
 
На чина е приказлив.
На дъската – мълчалив.

Цветан Ангелов

 Какво казват другите за Спас?
 Какъв е Спас на чина?  
 А на дъската?
 Кой е прав според вас?
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ЗИМЕН ПЕЙЗАЖ 

Сняг през нощта
навалял е навън
и цял е света
като гледан насън.

Бели са всички
комини, градини,
толкова бели, 
че малко са сини.

Дърветата също,
цели в дантели,
са станали бели, 
са станали бели!

 Кога е навалял снегът?
 Кои са бели?
 Как изглеждат дърветата?
 Как изглежда листът със зимния пейзаж?

 Открийте повторението в стихотворението.
 Прочетете описанието на зимата.
 Обрисувайте с думи зимния пейзаж, 

нарисуван от автора на стихотворението.
 Научете стихотворението наизуст.  

Рецитирайте го изразително.

ГАТАНКА

Природата е пълна с красота!

Като пухче си летя,
но не съм аз пухче.
Щом над теб се завъртя,   
облечи кожухче.
От небесния таван
падам без покана.
Кацна ли на твойта длан,
капка аз ще стана.
Що е то?

Кръстьо Станишев 

пейзаж – гледка, изглед

И не само дърветата –
всичко е бяло 
и всичко така 
в белота се е сляло, 

че ако вземем 
рисувателен лист 
и го оставим почти целия 
чист, би могло да се каже: 
Това зимен пейзаж е!

Валери Петров
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ДЖУДЖЕТАТА ПОД ПРЯСПАТА 

Наскоро окапаха листата на дърветата и утрин по тревата взе да 
пада ледена слана.

Седемте джуджета: Дългобрадко, Смехурко, Кривозъбчо, 
Куцльо, Рошлю, Мустакатко и Пиян Шишко, се прибраха в 
къщичката си, препълнена със зимовище. Само в добро време те 
излизаха да се припичат на топлото есенно слънце.

Щом мина Димитровден, на следната седмица сняг покри 
гората. Оттогава джуджетата седяха покрай огнището, разказваха си 
приказки, пееха песнички, играеха весели игри или пък се занимаваха 
с домашна работа. И не сетиха кога дойде средата на зимата.

Един ден Дългобрадко извика на братята си:
– Ей, знаете ли, че утре е Нова година, а пък ние още нямаме 

сурвакници!
– Вярно! Вярно! – развикаха се и другите. – Нали утре в 

манастира ще ни чакат да ги сурвакаме, както всяка година.
Тогава Смехурко скочи и заяви:
– Аз ще ви намеря сурвакници. Знам на едно място дрянов храст с 

чудесни клончета.
– Ама да не е далече, да се изгубиш из гората? – попита 

Дългобрадко загрижено.
– Аз знам пътя и довечера рано-рано съм тук със седемте 

сурвакнички – провикна се Смехурко.
Той облече кожуха си, дръпна качулка на глава, нарами брадвичка 

и тръгна навън.
Но догдето стигне до храста и отсече клончетата, се спуснаха 

облаци, заваля сняг и скоро се превърна в люта веявица. Смехурко 
едва стигна назад досред път, натоварен със сурвакничките и 
брадвата. Пътеките бяха засипани, издигаха се вече и преспи. Той 
разбра, че не ще може да се върне дома, и потърси място за нощуване. 
Намери дълбока хралупа в едно дебело дърво. Влезе в хралупата, 
запуши входа с една голяма суха дъбова кора и я подпря отвътре с 
брадвата. Съблече кожуха, загърна се в него и се приготви да нощува.

На утрото бурята беше утихнала. Смехурко излезе, грабна 
сурвакниците и пое към дома. По пътя той подскачаше из преспите и 
весело се смееше:

„Какъв ли страх са брали тази нощ за мене братята ми!“ – 
мислеше той.

Но когато стигна до дъба пред къщата, спря и се огледа.
„Бре, да се не види! Къде е нашата къща? Дали не съм сбъркал 

пътя?“ – зачуди се той.
До дъба, тъкмо на мястото на къщичката им, се издигаше висока 

снежна пряспа.
„Сигурно веявицата е затрупала братята ми! – помисли той. 

Приятелю, подай ръка!
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Погледна нагоре и видя, че над пряспата се издига стълб дим. – 
Тука са! Живи са! – извика той радостно. – Щом пуши, те ще имат 
и дърва да се топлят. Ами как да им помогна сега?“

Смехурко свали товара и се замисли: „Чакай, ще питам Зая, той 
е по-хитър, може да ме научи нещо“.

Но Заю го нямаше. Той беше изскочил вече по гората.
„Тогава ще потърся Катеричката!“ – реши Смехурко и се 

покатери по дървото. Горе, в един прогнил клон на Зайовото дърво, 
спеше Катеричката. Смехурко се наведе над дупката ѝ и извика:

– Ей, кумичке, спиш ли? Я излез по-скоро!
– Кой е? Кой ме буди толкова рано? – обади се Катеричката.
– Аз съм, Смехурко. Излез, Катеричке! Нашите тази нощ ги 

затрупала пряспа…
Катеричката изскочи.
– Не бой се, Смехурко, ще я наредим.
– Ами как? – проплака Смехурко.
– Тази работа ще я свърши Глигана. Отивам да го повикам.
И без да дочака отговор, тя се стрелна между дърветата. 

Смехурко слезе. Долу го чакаше Заю.
– Какво е станало бе, Смехурко? Къде побягна Катеричката?
– Ох, Зайо, не питай – тази нощ пряспа затрупала нашите. Бях 

в гората за сурвакници. Спах в една хралупа. Катеричката отиде да 
вика Глигана да помага.

– Чакай! – изврещя Заю. – Аз пък ще доведа Елена. Той ще 
рине с големите си рога… Ей сега го срещнах.
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Припна и Заю да доведе Елена. Не мина час и пред пряспата 
бяха и Елена, и Глигана. Елена вървеше напред и отваряше път с 
широките си рога, а след него Глигана доразриваше и отваряше 
пътеката. Катеричката пък се качи на дъба, наведе се над комина 
и викна с все сила:

– Ей, Дългобрадко, Куцльо, Шишко, не бойте се! Помощ иде! 
Отваряме ви! Тук сме всички! Тууук!…

След малко се показа и вратата, а на вратата – джуджетата. Те 
се смееха и плачеха от радост.

– Кажете, как да ви се отплатим? – питаше ги Дългобрадко.
– Грух! Грух! Грух! – отвърна Глигана. – Не ти искам 

отплатата, нали сме съседи, да си помагаме в нужда…
– Меее! – обади се и Елена. – Работа ли беше това: тъкмо си 

направих утринната гимнастика…
– Не, не бива така! – настояваше Дългобрадко и викна на 

Рошля: – Я донес моркови, да почерпим помагачите!
И той раздаде и на четиримата по китка пресни моркови.
Към обед братята бяха вече в манастира. Дядо игумен ги 

посрещна много зарадван.
– Бре, човечета, живи ли сте? – викна им той. – Тази утрин 

проклетата му клюкарка, Свраката, пуснала мълва по гората, 
че пряспа ви затрупала… Тъкмо се стягахме да дойдем да ви 
помогнем.

– Който има верен брат, дядо игумене, и добри съседи, и 
под пряспата жив излиза! – засмя се Дългобрадко и пръв вдигна 
сурвакницата да сурвака.

След малко джуджетата се завръщаха весело към дома, 
натоварени кой с кравай, кой с наденица или торба орехи на 
гърба. 

Георги Райчев

 Преразкажете приказката. Подгответе 
план с епизодите в приказката.

 За кой сезон се разказва в приказката? 
Намерете в текста. Прочетете.
 Какво правят джуджетата, след като 

пада ледена слана?
 Какво правят джуджетата, след като 

пада снегът след Димитровден?
 Какво нямат за Нова година джуджета-

та?
 Кой отива да насече дрянови клончета 

за сурвакнички? Какво се случва с него?
 Кой помага на Смехурко, за да се отво-

ри път към къщичката на джуджетата?
 Как благодарят джуджетата на своите 

съседи и приятели?
 Къде пристигат братята към обед?
 Как се връщат вкъщи след посещение-

то в манастира?

зимовище – зимнина
веявица – виелица
догдето – докато
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КОЛЕДНА ПЕСЕН
Ой, Коледо, мой Коледо,
дошел ми е, мой Коледо,
тази вечер, Бъдни вечер.
Всички хора се прибрали
и огньове напалили,
и трапези приготвили. 
И тръгнахме коледари,
ой, Коледо, мой Коледо,
да намерим Млада Бога,
„добре дошъл“ да му кажем,
кръшни песни да му пеем,
славно име да му славим.

Елисавета Багряна 

 За кой празник говори поетесата?
 Как посрещат хората Бъдни вечер?
 Кого възпяват коледарите?
 Какви са песните им?

 Как се готвите за Бъдни вечер? 
 Как посрещате Бъдни вечер? 

 Потърсете други коледни песни. 
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КАК СЕ ПОЯВИХА 
КОЛЕДНИТЕ ЧОРАПЧЕТА 
Дядо Коледа запряга бързите елени.
Куп джуджета вън на прага гледат насълзени.
Дядо Коледа видя ги, смаяно попита:
– Но защо сте тъжни, драги, в тая нощ честита?
– Знаем, чакат те децата с веселби страхотни,
а пък ние тук в палата ще стоим самотни.
Само Кифльо и Гевречко сълзи не проливат –
техен ред е надалечко с Дядо да отиват.
Бързоногите елени хукнаха лудешки
край елхичките зелени с нови бели дрешки.
За добрите малчугани в тази нощ пресвята
с куп подаръци желани пълна е шейната.
Звънкат сребърни звънчета и събуждат мрака...
Вред момичета, момчета изненади чакат.
Ето вече посред нощ е, кошът намалява,
май селце едничко още в списъка остава.
Дядо Коледа погледна къщичката в края.
– Тази тука е последна, от години зная.
Чакат ни. Прозорче свети, грее и елхата.
Тичайте да донесете дари за децата!
И Гевречко мигновено бързо се завтече,
но се върна притеснено и едва изрече:
– Новина ви нося лоша, ала как да скрия –
вече нищо няма в коша, даже и хартия!
– Я не се шегувай, дечко! Как така да няма?!
Но повтори пак Гевречко: 
– Дядо, нищо няма!
И тогава, ох, тогава Кифльо взе да плаче,
сълзи трие със ръкава малкото юначе.
– Дядо... Къщичката бедна с кучето добричко
аз реших, че е последна, и оставих всичко! 
Мили Дядо, съжалявам! Накажи ме строго!
Догодина, обещавам, ще внимавам много!
Дядо Коледа погали Кифльо по главата.
– Стига сълзи, те едва ли помощ са в бедата.
Дядо Коледа въздъхна, веждите си свъси,
в джоба си ръката пъхна нещо да потърси.
И след миг оттам извади четири жълтички...
Коледните изненади случват се на всички!
– Ще ги метна през комина, а пък вие вижте
да не би да се загубят в топлото огнище...
Помагачите безшумно бутнаха вратата.

Празник е, празник е днес!
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 Кои джуджета тръгват с Дядо Коледа?
 Защо останалите са тъжни?
 По какво децата познават, че Дядо Коледа 

приближава?
 Как изглежда последната къщичка на селцето?
 Каква лоша вест съобщава Гевречко? Какво решава  

Дядо Коледа?
 Къде попадат паричките?
 Защо е доволен Дядо Коледа?

 Нарисувайте серия 
илюстрации към епи-
зодите на приказката. 

Спяха Шаро и Писана, спяха и децата. 
Край огнището прострени ръкавички, шапки,
в края бяха наредени четири чорапки.
Малко, много ли стояха в стихналата къща,
ето – идат, ръкомахат, Дядото прегръщат.
– Браво, Дядо! Как го стори?! Ти си просто чуден!
Ти направо ни събори с фокуса си труден!
Там, в чорапките червени с кърпени петички,
точно бяха приземени твоите парички! 
А от нашите закуски сложихме бисквити,
курабийки, вафли вкусни с шоколад покрити.
Дядо Коледа прегърна своите джуджета:
– Значи, всеки дар получи... Беше с нас късмета!
О-хо-хо! От догодина като цветни капки
знам, до всякоя камина ще висят чорапки.
Зарад Кифльо моди нови плъзват по земята.
Хайде, вече сме готови! Скачайте в шейната!
Хукват бързите елени, сипе прах снежеца...
През горите заснежени връщат се в двореца.
                                             Ангелина Жекова  

 Подвържете 
илюстрациите в 
книжка.



Празник е, празник е днес!

КАК СЕ КИЧИ ДРЯН? 
Татко донесе ми пръчка от дрян – 
грабвам я весел, гледам засмян!
Но си помислих нещо на глас:
„Как да окича пръчката аз?“.
Тичам при баба: – Бабке, кажи!
– Пуканки, сине, на връв нанижи,
чушчица люта и чесън, и лук,
с прежда червена усукай я тук!
Баба нарежда с усмивка добра:
– Нека завържем и бяла пара.
Ябълка зряла се слага отпред,
после кравайче, намазано с мед,
дренчици сухи – цяла кривачка,
имаш си вече готова сурвачка.
Удрям за здраве всички със дряна!
Почвам от Шаро, погвам Писана…
Баба се смее, крие гърбина:
– Чакай да дойде Нова година!

Атанас Цанков
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 Какво донася бащата?
 Защо е притеснено детето?
 Какъв съвет му дава бабата?
 Кога сурвачката е напълно готова?
 Как е описана сурвачката? Прочетете.
 Кого започва да сурвака детето?
 Защо се смее баба му?

 Ако все още не знаете как да украсите 
вашата сурвачка, може да следвате 
съветите на бабата от стихотворението 
„Как се кичи дрян?“. Работете в екип.

 Подредете изложба с украсените 
сурвачки.

кривачка – шепа



Природата е пълна с красота!
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Снегът долетя от небето.
Какво ни донесе ли? Ето:

килим на пътеката кална,
на зайчето – къща кристална.

На храстите – бели дантели,
на хълмите – преспи дебели.

На жици и клонки – поглеж:
облече палтенца от скреж,

на нивата – снежна пижама!
Пързалки и радост голяма

донесе на всички хлапаци.
На къщите кривна калпаци!

Бял лист пък на мен подари ми –
за снежните весели рими!

Кирил Назъров

СНЕЖНА ПЕСЕН

 Какво носи снегът?
 Как изглежда природата през зимата?
 За какво е белият лист на детето?

 Обрисувайте с думи зимния пейзаж 
в стихотворението.
 Сравнете края на стихотворенията   

„Зимен пейзаж“ на с. 41 и „Снежна песен“.

 Кои думи ви помогнаха 
да отгатнете гатанките?

За децата малки тя е тъй любима,
прави им пързалки. Как се казва?

Лъчезар Станчев 

гидия – буен момък
рее се – носи се във въздуха

Млад гидия в бели дрехи
строго пази всички стрехи.
Вятър вее – той се рее,
всичко мръзне – той не зъзне.
Само ако слънце пекне,
силата му някак секне:
ни се вее, ни се рее,
а полека си изтлее.

Дядо Благо 

ГАТАНКА



Играта радост ми дарява!

ЯНУАРИ – ВЕСЕЛЯК

 Какво носи за децата януари – веселяк?
 Кой е вече на баирчето? А след него?
 Какво правят децата?
 Кой наблюдава веселите игри?
 Защо е ядосана бабата?

 Прочетете изразително стихотворение-
то така, че да се усети веселото настрое-
ние.
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– Стига сте играли, брей,
Наско, Данчо и Андрей!
И цървули, и калпак
се напълниха със сняг!

Веса Паспалеева

Януари – веселяк,
е натрупал хубав сняг!
Вънка с лудите шейни
почват весели игри.
От баирчето завчас
се хързулна Атанас.
Подир него – скок-подскок – 
скача сивия врабчок!

Цяла улица деца
тичат с румени лица,
падат, стават,
глъч и смях,
а пък баба срещу тях,
ококорила лице,
маха ядно със ръце:



Празник е, празник е днес!
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ЯНУАРСКИ ГОСТИ
Свети Месечко отгоре.
Скреж накитил равни двори.
Студ, дърво и камък пука.
Кой на тежки порти чука?

Славен месец Януари
води чета сурвакари.
„Хей, стопани, я станете,
драги гости посрещнете!“

Сурва, весела година,
догодина, до амина,
колкото звезди в небето – 
толкоз жито на полето!

Колкото снежец се рони –
толкоз ябълки по клони!
Да са весели децата,
мир да има на земята!

Димитър Спасов

 За кой обичай говори поетът?
 Каква картина рисува в първото четирис-

тишие?
 Кого води месец Януари?
 Към кого се обръщат сурвакарите?
 Какво пожелават те с песента си?

 По какво си приличат 
стихотворението и 
гатанката?

 Потърсете в интернет информация за оби-
чая сурвакане.

Една предачка подранила
преде, преприда прежда бяла
и пътя ни с платно застила – 
как чудно ги е изтъкала!
С това платно е надарила
дърветата, земята цяла.
Преде предачката любима,
но как се тя нарича?...

Асен Босев

ГАТАНКА



52

СТРАШИЛИЩЕ ЗА СНЕЖНИ ЧОВЕЦИ

За малко да пропусна да ви разкажа за себе си. Каквото мо-
жах за другите, разказах, а за себе си пренебрегнах. Моята 
скромност не ми позволява твърде много да говоря за себе 

си, гледам повече другите да похваля, а аз да остана в сянка. 
Казвам се Джифф, както виждате, две ф-та имам в края на 

името си, защото съм малко нещо благородник...
Зимно време, щом падне снегът и усетя, че ми е студено, ста-

вам свиреп като тигър, истински фантом и страшилище за снеж-
ните човеци. Другите врабци се свиват покрай комините, някои 
дори се напъхват вътре да се топлят на пушека и излизат оттам 
по-черни от коминочистачи, а аз се разхождам свирепо по  
покрива и само чакам на хоризонта да се появи снежен човек. 
Щом снежният човек се появи на хоризонта, надавам боен вик и 
се втурвам стремително към него в най-открит бой.

Снежният човек, добре въоръжен, стои важно и войнствено, 
но щом ме зърне, го виждам как целият започва да трепери, втри-
са го и не само сърцето му, ами целият замръзва от ужас. Пък аз 
само това и чакам – да замръзне от ужас, и като захвана: Фрас, 
та му отсичам носа. Неговият нос обикновено е от морков, а пък 
ние, врабчетата, много обичаме морковите през зимата. Моите 
приятели се крият из дупките, с едно око гледат страшната сеч, а 
с другото око жумят от страх. Щом видят, че снежният човек е ос-
танал без нос и носът му се търкаля по снега, те надават радостни 
възгласи и вдигайки невъобразим шум с крилата, дотичват да се 
гощават с носа.

И всички ме поздравяват, У Фу трепери в своята юнашка фла-
нелка, но и той ме поздравява, преди да почне да яде, Пиук ми 
изтананиква песен, Запетайчето тъй се заслушва, че усмивката му 
отива чак зад ушите, а Драги ми господине ме тупа по рамото и 
все повтаря: Бравос, Драги ми господине! Бравос! Бравос!... Няма 
нужда да се обръщам, защото зная, че това е Драги ми господине, 
който пръв се втурва върху плячката и заради това пръв изрича 
похвалите си. 

Не зная къде летуват снежните човеци, нито веднъж не ми се е 
случвало да срещна снежен човек през лятото...

Всеки случай те, където и да скитат, където и да се укриват 
през лятото, аз си зная, че през зимата ще се появят в града и по 
селата, ще застанат войнствено с войнствените си носове, за да 
всяват страх. Но мен никак не ме е страх, храбростта ми върви по 
наследство. Че аз само да тупна с крак, и на тия снежни човеци 
носовете им ще изпопадат от страх. Стига само да тупна с крак ей 
така, и не само носове, ами и човеци ще почнат да падат...

Но ето че котаракът пристига със своята прежда, сигурно 
някоя невидима примка е направил от преждата, та да ме хване 
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в нея. Туй котараците са нещо ужасно! Винаги когато човек 
застане пред публика да разкаже за бойните си подвизи, все ще 
се появи някой котарак, та да отмести подвизите му. Аз обаче сам 
ще прибера подвизите си, и без това не сме толкова богати на 
подвизи, та да седнем да ги раздаваме на котараците!

Йордан Радичков

 Кой разказва случката?
 Кого дебне Джифф през зимата?
 Какво правят другите врабчета? В кой момент Джифф 

се втурва в бой?
 Как посрещат победата приятелите на храбреца?
 Защо Джифф прекъсва разказа за бойните си подвизи?

 Обсъдете какъв 
е Джифф.

 Прочетете и други приключения на Джифф и 
приятелите му в книгата на Йордан Радичков „Ние, 
врабчетата“. Разкажете какво прочетохте. 



Приятелю, подай ръка!

54

След смъртта си един воденичар оставил на тримата си синове 
всичко на всичко: една воденица, едно магаре и един котарак. 
Подялбата направили бързо. Не викали нито нотариус, нито 

съдия, защото и без това скоро щели да изядат бедната бащиния. 
Най-големият получил воденицата, вторият – магарето, а за най-
малкия останал само котаракът. Той не можел да се помири, че му се 
паднал такъв нищожен дял.

– Братята ми, като се сдружат, ще могат честно и почтено да 
изкарват хляба си – казал той, – а пък аз, като изям котарака и си 
направя ръкавици от кожата му, ще трябва да умра от глад.

Котаракът, като чул тези думи, вместо да се засегне, му казал с 
важен и сериозен глас:

– Не съжалявай, господарю, дай ми само една торба и ми направи 
чизми, за да мога да ходя из храсталаците, и ще видиш, че не си 
получил толкова лош дял.

Господарят на котарака не повярвал много на думите му, но 
понеже го бил виждал да прибягва до какви ли не хитрини, когато 
ловял плъхове и мишки – да увисва на лапите си, да се крие в 
брашното, преструвайки се на умрял, – все пак се надявал, че 
котаракът и на него ще помогне в неволята.

Като получил това, което искал, котаракът се обул чевръсто, 
преметнал торбата през рамо, хванал вървите ѝ с двете си предни 
лапи и отишъл в онази част на гората, където имало най-много зайци. 
Заложил торбата с трици и трева, прострял се на земята като умрял 
и зачакал някой млад заек, който не познавал още хитрините на този 
свят, да дойде и да се пъхне в нея.

Едва легнал, и трепнал от радост: един млад, глупав заек влязъл в 
торбата му. Котаракът дръпнал бързо вървите, хванал заека и го убил 
без жал.

Много доволен от лова си, той отишъл в двореца и поискал да 
говори с царя. Въвели го в покоите на Негово Величество. Като 
влязъл, той се поклонил ниско и казал:

– Ваше Величество, господин маркиз Дьо Карабас – така 
котаракът намислил да нарича господаря си – ме натовари да ви 
поднеса от негово име този заек.

– Кажи на господаря си – отговорил царят, – че съм много 
доволен от подаръка и му благодаря.

Друг път котаракът се скрил в една нива, като пак оставил 
торбата си отворена и когато в нея влезли две яребици, дръпнал 
вървите и ги хванал и двете. След това отишъл и ги поднесъл на 
царя, както направил със заека.

И този път царят приел с удоволствие двете яребици и наредил да 
почерпят котарака.

Два-три месеца наред котаракът носел от време на време на царя 
дивеч от лова на своя господар.

КОТАРАКЪТ В ЧИЗМИ 



Приятелю, подай ръка!
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чевръсто – 
бързо

Един ден котаракът научил, че царят щял да излезе на 
разходка по брега на реката с дъщеря си, която била най- 
хубавата принцеса на света, и казал на господаря си:

– Ако се вслушаш в моя съвет, ще бъдеш щастлив през 
целия си живот! Трябва само да отидеш да се окъпеш в реката 
на онова място, което аз ще ти покажа, и след това да не ми се 
бъркаш в работата.

Маркиз Дьо Карабас направил всичко, което го посъветвал 
котаракът му.

– Помощ, помощ! Маркиз Дьо Карабас се дави!
При този вик царят подал глава от вратичката на каляската 

и като познал котарака, който толкова пъти му бил носил 
дивеч, заповядал на слугите си веднага да се притекат на 
помощ на господин маркиз Дьо Карабас.

Слугите се заели да извадят нещастния маркиз от реката, 
а котаракът се приближил до каляската и казал на царя, че 
крадци задигнали дрехите на господаря му, докато се къпел. 
Викали те по тях с все сила, но напразно. А той, хитрецът, бил 
скрил дрехите под един голям камък.

Царят веднага заповядал на слугите си да отидат и донесат 
от най-хубавите царски дрехи за господин маркиз Дьо Карабас. 
Когато го облекли, царят любезно заговорил с маркиза, който 
с хубавите дрехи изглеждал още по-красив, защото той и без 
това си бил красив и строен. Царската дъщеря го харесала 
много. Маркиз Дьо Карабас я погледнал само два-три пъти 
почтително и тя се влюбила в него.

Царят го поканил да се качи в каляската и да се разходи с 
тях. 

Шарл Перо

 Какво оставил воденичарят след смъртта си на тримата си синове?
 Как поделили наследството си синовете?
 Какво казал котаракът на господаря си? Как решил да му помогне?
 На кого носел улова котаракът?
 Как котаракът срещнал господаря си с царя и царската дъщеря?

 Потърсете и прочетете цялата приказка.



Най-хубаво е у дома!
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ПРИНЦЕСАТА ВЪРХУ ГРАХОВОТО ЗЪРНО

Имало едно време един принц, който искал да 
се ожени за принцеса, но не каква да е, а 
истинска принцеса. Той обиколил целия свят 

да си търси принцеса, но никъде не намерил такава, 
каквато искал. Наистина, принцеси имало достатъчно, 
но никога не можело да се разбере със сигурност дали 
са истински принцеси, все имало нещо не съвсем 
както трябва. Той се върнал в къщи много огорчен, 
защото толкова много му се искало да си има истинска 
принцеса...

Една вечер се разбушувала ужасна буря, 
загърмяло и засвяткало, дъжд се изливал на потоци 
и било наистина страшно. Изведнъж на крепостната 
порта се похлопало и старият крал отишъл да отвори.

Отвън стояла една принцеса. Но, Боже мой, 
как изглеждала тя от дъжда и бурята! От косата и 
дрехите ѝ се стичала вода и влизала в обувките ѝ през 
пръстите, а излизала през петите, и все пак тя казала, 
че е истинска принцеса.

– Добре, скоро ще узнаем дали е така! – 
помислила си старата кралица и без да каже нито 
дума, отишла в спалнята, махнала всички постелки 
от леглото и сложила едно грахово зърно най-отдолу. 
После взела двайсет дюшека и ги сложила върху 
граховото зърно, а върху тях добавила още двайсет пухени завивки.

Това било леглото, на което щяла да спи принцесата през нощта.
На другата сутрин я попитали добре ли е спала.
– Ох, много лошо! – казала принцесата. – Почти не можах да 

затворя очи през цялата нощ. Бог знае какво имаше в това легло. Бях 
легнала на нещо толкова твърдо, че сега цялата съм в синини! Просто 
ужас!

Тогава те се уверили, че тя е истинска принцеса, защото усетила 
граховото зърно през двайсет дюшека и двайсет пухени завивки. Само 
една истинска принцеса може да бъде толкова изнежена.

След това принцът я взел за жена, защото сега вече бил сигурен, 
че взема една истинска принцеса, а граховото зърно занесли в музея, 
където то още може да се види, освен ако някой не го е откраднал.

Ето, това беше една истинска история.
                                                            Ханс Кристиан Андерсен

 Какво било желанието на 
принца?
 Защо царският син се 

прибрал тъжен?
 Какво се случило една вечер?

 Как изглеждала гостенката?
 Какво намислила кралицата?
 Как преминала нощта 

за принцесата?

 Нарисувайте 
илюстрация 
по приказка-
та.
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ВЪЛКЪТ И АГНЕТО
По-силният винаги е прав и ние ще ви го докажем веднага! 

Агънце утолявало жаждата си по течението на една бистра 
рекичка.

Гладът довел Вълка по тези места – с празен стомах и жаден за 
приключения.

– Кой ти дава право да мътиш водата, която пия? – попитал 
Вълкът с ярост в гласа. – Ще те накажа за твоята дързост!

– Господине – отговорило Агънцето, – нека Ваше Величество 
да не се ядосва, а по-скоро да вземе под внимание, че аз утолявах 
жаждата си надолу по течението на повече от двайсет крачки след 
Вас и следователно по никакъв начин не бих могло да наруша Ва-
шето спокойствие и да размътя водата Ви.

– Напротив – подхванал пак злият Вълк, – размъти я и ми 
попречи да пия. Освен това знам, че ти ме одумваше миналото 
лято и злословеше против мен.

– Но как бих могло да го направя, като миналото 
лято дори не съм било родено? – отговорило Агънце-
то. – Та аз още бозая от майка си!

– Ако не си било ти, е бил брат ти или ако 
не брат ти, то някой друг от вашите, защото 
вие ми обявихте война, вие, вашите овча-
ри и вашите кучета. И затова си казах, 
че трябва да си отмъстя! И то точно 
тук и сега, точно в тази гора!

И Вълкът отнесъл Агън-
цето в гората и после го 
изял, без да има нужда от 
повече причини и без 
да дава повече обяс-
нения.

Лафонтен 

 Къде утолявало жаждата си агънцето?
 Какви упреци отправил вълкът към агънцето?
 Какво се случило с агънцето?
 Каква е поуката в баснята? Къде се намира тя?

 Преразкажете баснята. Съставете план с епизодите на баснята.
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КАНАРЧЕ И КОТКА 

 От какво се оплаква канарчето? 
 Какво му отговаря стопанинът?
 Какъв съвет дава канарчето на стопанина?
 Каква е поуката от баснята?

 Преразкажете баснята. Съставете план 
с епизодите на баснята.

– Стопанино, защо все в тая
клетка ме държиш? – 
оплака се едно канарче
сладкогласно. – 
Ела насам и виж:
за песните ми тук
съвсем е тясно!
– От котката те пазя!
Минеш ли през прага,
ще скочи, ще те изяде веднага!
– Стопанино, тогава по-добре ще сториш
не мен, а котката във клетка да затвориш!

Банчо Банов
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ЛИСИЦА И ДЪРВАР

 Кого помолила лисицата за помощ?
 Къде скрил дърварят лисицата?
 Как постъпил дърварят, когато ловците дошли?
 Какво отговорила лисицата на упрека на дърваря?

 Каква е поуката в баснята? Прочетете. 
Къде се намира тя?
 Преразкажете баснята. 

Съставете план с епизодите в баснята.

Е дна лисица бягала от ловци и като видяла един дървар, 
замолила го да ѝ помогне. Той ѝ предложил да се вмъкне 
в неговата колиба и да се скрие там. Скоро ловците 

пристигнали и попитали дърваря дали е видял да минава оттам 
лисица. А той високо казал, че не е виждал, а същевременно 
протегнал ръка и посочил къде се била скрила. Те не разбрали за 
какво им дава знак, а се вслушали в това, което им казал. Лисицата, 
щом видяла, че си отишли, излязла от колибата и без да каже дума, 
си тръгнала. А на упрека на дърваря, че след като той я е спасил, тя 
нито с думичка не му благодарила, лисицата 
отговорила:

– Щях да ти благодаря, ако 
жестовете на ръцете ти и твоето 
поведение съответстваха на 
думите ти.

Тази басня би послужила 
спрямо такива хора, които открито 
обещават полезни неща, а в 
действителност вършат подлости.

Езоп



Играта радост ми дарява!

ЧИСЛОТО 13  

дузина – 
12 еднакви 
предмета

 Вие как разпределяте 
палачинките вкъщи? 
Разкажете.

60

Дванайсет са дузина, 
а след това какво?
Съветват ме мнозина
да чукам на дърво.
Защо? Не съм наясно,
та чукам на глава.
А-ха, било нещастно
числото след това!
А-ха! На братовчеда 
ще кажа, да речем,
тринайсет сладоледа
на ден да не ядем.
За страстните ядачи 
на леден сладолед
тринайсет значи
ангина, братовчед!

Иван Цанев

 Потърсете информация за историята на 
сладоледа в електронен източник.

 За кое вярване говори поетът в стихотворението?
 Как се спира лошото влияние на числото 13?
 Какъв съвет смята да даде на братовчед си героят?
 Защо не бива да се ядат 13 сладоледа?  
 А една дузина може ли?

НЕ Е ЧЕСТНО
Лошо някак се поделят
палачинките в неделя:
трите с ягодово сладко 
се полагали на татко.
На сестра ми – тия двете, 
тъй като е на диета.
И макар че пак пропуска 
мама вкусната закуска, 
аз ѝ преотстъпвам цяла 
палачинка изгоряла...

Виктор Самуилов

Какво има за закуска в неделя?
 Справедливо ли се разпределят палачинките?
 За кого са първите три?
 Колко са определени за сестрата? Защо?
 На кого момчето преотстъпва последната    

палачинка?
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НЕ Е ЧЕСТНО

Мравеят натрупал големи богатства. Спрял се в къщата си, 
трепери, пази натрупаното, не смее навън да се подаде, да 
не би някой да му поиска нещо. Добре, ала му дотегнало 

да живее така самотен, само с богатствата си. И намислил Мравеят 
да се ожени. Но поискал от тая работа да спечели. Решил да се 
ожени за Светулката. Защо да живее в тъмнина? Нека има кой 
да му свети. При това – безплатно да му свети. Заключил 
Мравеят богатството си дълбоко под земята и отишъл при 
Светулката.

– Светулке хубава – казал той, – много те харесвам, 
искам да се оженя за тебе!

Светулката се съгласила.
Дошъл денят на сватбата. Мравеят събрал 

роднините си и отишъл у Светулката.
– Ами къде ви са свирците? – попитала тя, 

като видяла сватбарите.
– Не може ли без свирци – казал Мравеят, – 

тъй ще бъде по-евтино.
– Не, без свирци не може! – отвърнала 

Светулката.
– Тогава кого да викам? – попитал Мравеят.
– Кого? Не знаеш ли? Най-добрия полски 

свирец ще викаш – Щуреца. Нима не го познаваш?
Мравеят отишъл при Щуреца.
– Щурче-свирче, ела да ми свириш на сватбата!
– Кой? На тебе ли да свиря, скъпернико! – ядосано 

викнал свирецът. – Не, никога! Помниш ли ти как ме 
изпъди миналата зима и не иска̀ да ми дадеш нито едно зърно 
житце? Тогава аз бях дошъл да ти посвиря, но ти ми каза, че 
мразиш свирците и певците, и ме прати по дяволите. Сега ти иди 
по дяволите!…

И Щурецът презрително оставил големия богаташ. Като чула 
това Светулката, отказала се от Мравея и не искала да се ожени за 
него.

– Колко ти струва богатството – казала тя, – когато твоята душа 
от песен не отбира, за хубост не жадува!… 

Елин Пелин

 Какво решил Мравеят?
 Какво поискала Светулката?
 При кого отишъл Мравеят, за да 

търси свирец за сватбата?
 Какво отговорил Щурецът?
 Какво решение взела Светулката?

 Прочетете 
по роли 
приказката.

БОГАТИЯТ МРАВЕЙ

ПОСЛОВИЦА 
Ако ръка дава, 
а сърце не 
дава, нищо не 
става. 
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САПУНЕНИ МЕХУРИ

Имаше едно малко момиченце с червена панделка на косата.
Веднъж то седеше в градината на тяхната къща и държе-

ше в ръката си чашка със сапунена вода. От време на време 
момиченцето потапяше в чашката тънка сламчица, надуваше я със 
сочните си устнички и през сламчицата излизаше по някой голям 
мехур, който светваше на слънцето с всички багри на небесната дъга 
и литваше във въздуха като вълшебно балонче.

Много такива сапунени мехури излизаха през сламчицата и все-
ки от тях си мислеше, че е най-хубавият на света.

– Добре, че се откъснах от тая проста сламка – рече първият, 
като почервеня от радост и се понесе над лехата с маргаритките.

– Сега ще отида в царския палат и ще кацна върху короната 
на царя – каза вторият. – Аз напълно заслужавам това почет-
но място, защото по-прекрасна украса от мене няма!

– Ех, че съм лек! – въздъхна третият и стана извед-
нъж огненожълт като голям портокал. – Я чакай да 
отлетя на небето, та да заблестя и аз като слънце-
то над широката земя.

– Внимание! – извика четвъртият, като се 
обагри с теменужено сияние и хвръкна към 
клоните на старата липа. – Аз отивам в рая, 
за да ядосвам ангелите с хубостта си.

– Аз ще се оженя за царската дъщеря – 
прошепна петият, който беше зелен и при-
личаше на диня. – Каня всички бръмбари и 
мравки на сватбата си.

– Аз пък ще отида в морето и ще стана 
цар на подводното царство – реши шести-
ят, като се превърна на синьо кълбо и се 
изгуби зад чимширения храст.

– Колко грозен е светът без мене! –  
каза седмият, който имаше седефен цвят 
и плуваше бавно над кокошарника. – 
Ето че и аз най-сетне се родих, за да 
отсрамя Бога заради грозотата, която е 
сътворил!

Тъй си мислеха всички сапунени 
мехури и в същия миг се пукаха, без да 
изпълнят желанията си и без да оставят 
никаква следа от себе си в ясния слън-
чев въздух. 
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А през тънката сламчица продължаваха да се раждат и да 
умират десетки нови мехури, също тъй горделиви и краткотрайни 

като изчезналите си събратя, докато най-сетне сламчица-
та се счупи, а малкото момиченце плисна сапунената 

вода на земята и започна да подскача на един крак.
Светослав Минков

 Какво прави момиченцето с червената панделка?
 Какво си мислят сапунените мехури?
 Успяват ли да изпълнят желанията си?  
 Какво се случва със сапунените мехури?

 Открийте сравненията в разказа.
 Прочетете по роли разказа.
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ЗАЩО ЩЪРКЕЛИТЕ ИМАТ 
ЧЕРВЕНИ КЛЮНОВЕ

Тая приказка трябва да бъде с 
определена дължина. Да трае 
точно толкова време, за колкото се 

изпича една филия на електрическото 
пекало. После учените ще я вземат, ще я 
запишат на лента за електронна машина 
и ще я вградят в автоматичните пекала 
за филии. Щом сложиш да печеш филия 
за закуска, пекалото започва да разказва 
приказката. Щом приказката свърши, 
филията ще е изпечена и – цък: ще 
тупне в чинията пред тебе, готова да бъде 
намазана с масло и схрускана.

Защо пък точно тая приказка? Защото 
хем не е много дълга, та да прегорим 
филията, хем се и разказва за печена филия. 

Ето какво се разказва. Едно време 
щъркелите нямаха червени клюнове. Човките им 
си бяха като на всички други птици. Цветът им се 
промени, след като една сутрин щъркелът Денчо се зае 
да пече филии на своите малки щъркелчета Пенчо и Генчо.

Тогава все още нямаше електрически пекала за филии. 
Щъркелът Денчо сложи в клюна си като в големи железни щипци 
и надвеси филията над жарта в огнището. Гладните щъркелчета 
Пенчо и Генчо заподскачаха нетърпеливо край него, тупайки се 
с криле по коремите, за да покажат с какъв апетит ще изкълват 
препечената порязаница.

– Трак, трак – измъкна след малко клюна си от жаравата 
старият щъркел. – Мисля, че е готова. Пък и здравата взе да ми 
пари.

– Каррр, каррр! – изкрякаха малките щъркелчета. – Каррай 
още – искаха да кажат те. – По-коррава да стане. Да хрррруска. 
По-прррепечена я обичаме! – И пак затупаха черните си криле по 
белите си коремчета.

– Трак, трак – отново залости филията в клюна си щъркелът 
Денчо и я надвеси над жарта. Пареше му доста, но какво да стори! 
Един баща е готов в огъня да се хвърли заради децата си, камо ли 
клюна си да не напъха в огъня.

Щъркелчетата Пенчо и Генчо размахваха криле от нетърпение 
и раздухваха жарта като в ковашко огнище. Пареше му много на 
стария щъркел и току се обръщаше към децата си да види стига ли 
им толкова. Но те гракваха:
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– Каррр!
И той караше. Най-после филията се зачерви добре. Но 

заедно с нея се зачерви и клюнът на щъркела. Когато се обърна 
към децата си и им поднесе филията, те не знаеха кое точно да 
клъвнат – нея или клюна.

Остави старият щъркел препечената порязаница пред малките 
щъркелчета. Изтича при котлето с кладенчова вода и пъхна 
човката си вътре да я охлади. 

– Жишшш – дигна се голяма пара от котлето. Толкова беше 
нажежен клюнът на стария щъркел.

– Ур-ра! И чаят е готов. Тъкмо филията няма да ни пресяда – 
зарадваха се малките щъркелчета.

Баща им наля и чай от водата в котлето, която наистина 
тутакси бе възвряла от горещия клюн като от бързовар. 

Сладко закусиха малките щъркелчета. Оздравя и клюнът на 
стария щъркел. Но си остана червен. Оттогава щъркелите имат 
червени клюнове. Оттогава и заводите за електрически уреди 
започнаха да правят електрически пекала за филии, които сами се 
изключват, щом филията стане готова. 

Марко Ганчев

 Каква приказка търси разказвачът? Защо?
 Защо избира точно тази приказка?
 Каква работа има щъркелът Денчо?
 Как препича филиите грижовният баща?
 Какви филии обичат Пенчо и Генчо?
 Защо водата в котлето възвира като чай?
 Какво се случва след тази сутрин?

 Преразкажете приказката 
от името на Денчо или 
щъркелчетата. Прочетете и 
други приказки от книгата 
на Марко Ганчев „Имате ли 
гъдел?“. Разкажете какво 
прочетохте.

порязаница – дебела 
филия хляб 

Извънкласно четене
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БЛАГОСЛОВЕНИТЕ ОРЕХИ 

Тръгнали трима братя към чужбина – пари да печелят. 
Стигнали на един кръстопът. Спрели се. Най-големият 
казал:

– Тука ще се разделим. Аз ще поема нагоре по десния път, 
ти – обърнал се към средния брат – тръгни по левия, а пък ти – 
обърнал се към най-малкия – ще държиш средния път. Подир три 
години пак тук на този кръстопът ще се намерим и видим тогава 
кой какво е спечелил. Бива ли?

– Бива, бате – рекли двамата по-малки братя, целунали му 
ръка и се простили.

Най-старият брат слязъл в един град, станал хлебар, спечелил 
за три години пълна кесия с жълтици. Средният брат станал 
войник, отишъл на бой и когато се върнал, царят му дал сто 
жълтици. А най-малкият брат се пазарил ратай у един добър 
човек – турчин. Като минали трите години, момчето отишло при 
турчина за сметката. Турчинът му наброил припечелените пари, 
натрупал ги на камара, извадил от пояса си три ореха и рекъл:

– Ти ми служи добре. Падат ти се толкова и толкова пари или 
тези три ореха, дето съм ги сложил напреде ти. Парите давам 
неблагословени, а орехите – с благословия. Ако щеш, вземи 
парите, ако щеш – орехите.

– Ще взема орехите, защото са благословени. 
Взело момчето орехите, целунало ръка на турчина и си 

тръгнало. На кръстопътя се срещнали тримата братя. Големият ги 
попитал:

– С добри печалби ли се връщате?
– С добри – рекъл най-малкият.
– Дайте да ги видим! Ето, вижте най-напред аз какво 

спечелих!
Големият развързал кесията си. След него и средният брат 

извадил от пазвата си стоте жълтици.
– Добре си – казал му старият.
Най-малкият последен бръкнал в джоба си и извадил трите 

ореха.
– Туй ли ти е печалбата за три години?
– Туй е – три ореха, но те са благословени! – рекъл малкият. – 

Даде ми ги един стар турчин. 
Другите двама избухнали.
– Все бяхме виждали прости хора, но по-глупав мъж от тебе 

не ще се намери по целия свят. За три ореха – три години ратай, 
де се е чудо видяло! Върни се да поискаш пари от турчина, инак 
да не си посмял да се явиш в бащината ни къща! – развикал се 
най-старият брат.

Момчето се натъжило и тръгнало назад. Тежко му било на 

Най-хубаво е у дома!
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душата. „Аз мислех – думало си то, – че благословията е най-
хубавото нещо на земята, а то какво излезе!“ Стигнало една 
чешма. Навело се и се напило хубаво. Усетило глад. Бръкнало в 
торбата – няма троха хляб.

„Я да счупя орехите, че да залъжа глада си!“ – помислило си 
гладното момче.

Счупило първия орех. Тогава станало чудо. Изведнъж 
счупеният орех пораснал, станал голям колкото бъчва и от 
черупката му почнали да излизат овце, овни със звънци, млади 
агнета – цяло стадо излязло от ореха.

От радост момчето не знаело какво да стори. Подбрало 
стадото и го подкарало към бащината си къща.

„Я да счупя и втория орех, да видя и в него какво ще има!“ – 
рекло си то и счупило втория орех. Щом пукнало черупката – от 
ореха рукнали и нападали на земята цял куп жълтици. Събрало ги 
момчето в калпака си и продължило пътя си.

Дошло му по едно време наум да счупи и третия орех. 
Счупило и него. Тогава от черупката излязло едно чудно хубаво 
момиче.

– Води ме – продумало момичето – в бащината си къща, аз 
съм отредена от Бога да ти бъда невеста.  

Тръгнало момчето, тръгнала подир него невестата, звъннали 
звънците на стадото. Прибрали се в село, вдигнали сватба, девет 
села поканили на сватбата. И аз бях там. Ядох, пих и се веселих. 
До ден днешен ми е весело на душата.

Българска народна приказка

 Защо тръгнали тримата братя към чужбина?
 Какво решили братята, когато стигнали до кръстопътя? 
 Какво спечелил първият брат? А вторият?
 Какво предпочел третият брат? Защо?
 Какво излязло от първия орех? А от втория?
 Кой излязъл от третия орех?

 Преразкажете приказката. 
 Съставете план с епизодите на приказката.

благословия – 
пожелание за 
благополучие, 
успех



Приятелю, подай ръка!

Един ден тигърът се разхождал по склона на един хълм. 
Изведнъж гледа – малък елен щипе зелената тревица под 
дърветата. Еленът видял тигъра и замрял от страх. Нямало 

накъде да бяга. Тогава малкият елен събрал цялата си храброст 
и решил да измами тигъра. Той знаел, че никога досега този 
тигър не бил виждал жив елен. Затова се престорил, че не 
забелязва тигъра, обърнал се и спокойно продължил да пасе 
трева.

Тигърът се учудил: „Защо не бяга този странен звяр?“.
Приближил се и попитал:
– Кажете, любезни, защо имате рога на главата си?
Еленът се усмихнал и отвърнал:
– За да разкъсвам тигрите.
– Ами защо по гърба и хълбоците си имате толкова много бели 

петна? – попитал отново тигърът.
Еленът отговорил:
– Всеки път, когато изям тигър, се появява ново бяло петно. Аз 

съм изял толкова много ваши братя, че сега не мога и да преброя 
всичките петна.

Като чул това, тигърът се изплашил и побягнал. По пътя 
срещнал лисицата и ѝ разказал за своя страх. Тя се разсмяла.

– Малкият елен ти е изиграл лоша шега! – казала тя.
Ала тигърът не вярвал и продължавал да трепери от страх.
– Е, щом се боиш толкова – казала лисицата, – позволи ми да 

се кача на гърба ти: заедно ще идем при малкия елен и ще 
разберем всичко.

Щом ги видял, малкият елен разбрал, че 
лисицата е разказала на тигъра цялата 
истина. Как да се спаси сега?

И изведнъж той закрещял с все 
сила:

ТИГЪР, ЕЛЕН И ЛИСИЦА
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– Благодаря ти, мила сестричке лисичке! Вчера ми обеща 
да ми докараш огромен тигър и сега аз виждам – ти умееш да 
устояваш на думата си! Такъв хубав тигър ми водиш! И тъкмо за 
обяд!

Тигърът чул тези думи, подскочил и се спуснал да бяга 
колкото му държат краката – с горката лисица в зъбите! 

Китайска приказка

РАЗПРЕДЕЛЯТ 
СЕ РОЛИТЕ.

РИСУВА СЕ  
АФИШ. 

ИЗБИРА СЕ  
МУЗИКА. 

УТОЧНЯВАТ СЕ 
РЕПЛИКИТЕ.

ПОДГОТВЯТ СЕ  
МАСКИ.

ПРЕДСТАВЯ СЕ  
ПРЕД  ПУБЛИКА.

 Какво направил еленът, когато видял тигъра?
 От какво се учудил тигърът? Какво попитал?
 Как отговорил еленът?
 Какво предложила лисицата?
 Как успял да се спаси еленът? 

 Направете драматизация 
на приказката, като 
работите в екипи.    
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Имало един цар. Той имал само един син. Като дошло време 
да го жени, царят изпратил най-умния си царедворец да 
търси мома за сина му.

Съгледникът обиколил девет царства, но никъде не харесал 
мома. Отишъл в десето царство. Там срещнал един белобрад 
старец и го попитал:

– Къде мога да пренощувам, дядо?
– Ела у нас, синко – отвърнал старецът и завел съгледника у 

дома си.
Посрещнала го хубава девойка. Тя поканила съгледника да 

влезе в стаята и му подала стол да седне.
Съгледникът не снемал очи от момичето. Като неговата хубост 

не бил срещал досега. Той погледнал как е наредена и почистена 
стаята, и рекъл:

– Имаш ли баща, хубава девойко?
– Имам, отиде да промени на житото името.
– Скоро ли ще си дойде?
– Ако обикаля, ще си дойде скоро. Ако върви по пътищата, ще 

се забави.
Съгледникът се досетил, че бащата на момичето мели жито 

на воденицата и ако се върне по тесни и стръмни пътища, ще си 
счупи колата и ще се забави.

После попитал:
– Къде е майка ти, моме?
– От две стари прави нова.
Съгледникът се сетил, че майката шие от две стари ризи една 

нова.
Върнал се царедворецът при царя и рекъл:
– Намерих, царю честити, девойка – умна, хубава и работлива.
И разказал всичко.
Царят поразмислил и казал:
– Ще пратим годежник с поръка до нея, да видим 

дали ще разбере какво сме ѝ казали.
Той избрал годежник и заповядал да му дадат 

дванайсет жълтици, една погача и един кози мех, 
напълнен с вино. Царят му поръчал:

– Много здраве носи на момата. Ще дадеш 
жълтиците, погачата и виното и ще ѝ кажеш: при нас 
годината има дванайсет месеца, месечината изгрява 
пълна и козите ни имат по четири крака.

Тръгнал царският годежник, стигнал десетото 
царство и намерил умната мома. Поклонил ѝ се и 
рекъл:

– Много ти здраве, хубава девойко, от нашия 

УМНА МОМА 
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съгледник – човек, който 
избира мома за женене, 
годежник
мех – торба от животинска 
кожа
погача – питка

цар. Той те избра за снаха, праща ти тия дарове и поръча да ти 
кажа, че у нас годината има дванайсет месеца, месечината изгрява 
пълна, а козите ни имат по четири крака.

– Благодаря – отвърнала девойката. – Влез вкъщи да си 
починеш и да те нагостя.

Когато годежникът си тръгнал, тя му заръчала:
– Много здраве на царя! Ще му кажеш, че у нас годината има 

единайсет месеца, месечината изгрява нащърбена, а козите ни 
са с по три крака. Кажи му още, че го моля на гарвана око да не 
вади.

Царският пратеник предал на царя отговора на момата.
Царят се учудил на нейната досетливост. Пратеникът, без 

да разбира думите, съобщил на момата, че са му дали да занесе 
дванайсет жълтици, че погачата е цяла, а мехът с виното е пълен. 
Ала тя получила единайсет жълтици, погачата била наядена и 
виното напито – единият крак на меха бил празен. Затова царят 
получил такъв отговор. Той се обърнал към пратеника:

– Ти не си занесъл даровете, както ти ги предадох! Защо си 
скрил една жълтица? Защо си ял от погачата и си пил от виното?

Пратеникът паднал на колене пред царя, извадил от джоба си 
жълтицата и започвал да се моли и плаче:

– Прости ми, царю честити! Ето жълтицата, която задържах... 
Бях много уморен и гладен, та хапнах от погачата и пийнах от 
виното.

Царят се усмихнал и простил на пратеника, защото момата 
поръчала на гарвана око да не се вади.

Българска народна приказка

 Къде изпратил царят най-умния си царедворец?
 Каква мома открил съгледникът?
 Откъде разбрахте, че момата е работлива? 

А умна?
 Как царят проверил умна ли е девойката?
 Защо царят простил на пратеника?

 Прочетете приказката по 
роли.
 Направете драматизация 

на приказката, като 
работите в екипи.  

Умният от малко думи разбира.

ПОСЛОВИЦА
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ЗЛАТНОТО И СРЕБЪРНОТО БРАТЧЕ

Високо-високо, в облаците чак, се намирал домът на най-
могъщия от всички главатари – Ниаме. 
Един ден той решил да се ожени. Извикал четирите най-

красиви девойки от племето си и попитал всяка от тях:
– Какво ще направиш, ако се оженя за теб?
Първата, която се наричала Акоко, отговорила веднага:
– Аз сама ще мета твоя дом и ще го държа винаги чист и 

нареден. 
Втората казала:
– Аз ще ти готвя най-хубавите ястия и няма да се оплаквам, ако 

винаги каниш по стотина гости на трапезата си.
Третата казала:
– Аз ще изпреда планини от памук за теб и всеки ден ще ти нося 

прясна вода от реката.
Накрая четвъртата се засмяла и казала:
– А аз, Ниаме, ще ти родя един златен син.
Разбира се, Ниаме избрал последната, която била и най-

красивата, и вдигнал богата и блестяща сватба.
А сега трябва да ви кажа, че изборът, направен от Ниаме, 

разсърдил много Акоко, която, прикривайки завистта си, успяла така 
добре да измами другите, че останала в къщата на младоженците 
като довереница и близка приятелка на невестата.

Един ден Ниаме трябвало да отиде далеч, за да споходи едно 
свое стопанство на края на гората. Точно когато го нямало, в дома 
му се родили две близначета.

Коварната Акоко взела скришно двете деца и ги сложила в една 
кошница, изтичала навън, намерила две едри жаби и се върнала, за 
да ги остави в люлката на новородените. 

После излязла от къщи с кошницата и навлязла навътре в 
гората, докато намерила едно сухо хралупесто дърво. Оставила там 
кошницата и се отправила бързешком към стопанството, където се 
намирал Ниаме.

– Тичай, Ниаме – рекла запъхтяна тя, – ела в къщи да видиш 
синовете си.

Можете ли да си представите какво изпитал Ниаме, когато 
вместо златно момче намерил две едри жаби. Той заповядал да 
убият тези грозни животинчета, а нещастната си жена изгонил 
от своя дом, като я оставил да живее в най-затънтеното място 
на владенията си, при белите облаци чак.

Но се случило така, че един ловец минал точно в това 
време край хралупестото дърво в сърцето на голямата гора. 
Неговият поглед бил привлечен от някаква светлина, която 
идвала от вътрешността на дънера.
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– Я гледай! Я гледай! Какво ли ще е това? – възкликнал той, 
вземайки в ръце кошницата.

А отвътре две гласчета отговорили:
– Ние сме синовете на Ниаме.
Ловецът отворил кошницата и видял две прекрасни деца. Той 

много се учудил и отначало не знаел какво да направи, после 
решил да ги занесе в колибата си и да не казва никому къде ги е 
намерил.

Ловецът бил много беден и винаги когато му потрябвали пари, 
вземал по малко от златния или сребърен прах, който се ронел 
непрекъснато от децата, и отивал в близкия град, за да купи храна 

и дрехи. Скоро той станал много богат човек и на мястото на 
схлупената си колиба построил грамадна къща. Около нея една 
по една изникнали и други къщи и къщички, толкова много, че 
образували цял град.

Недалеч оттам живеел паякът Анансе. Един ден той решил 
да отиде в гората, да си събере малко бели мравки. Отдавна не 

бил ходил по тези места и се учудил много, като на мястото на 
дивата гора намерил хубав голям град.

Любопитният паяк влязъл в селището и след като поразпитал 
тоз-онзи, узнал кога е построен градът и кой е неговият господар. 
После минал през голямата къща и видял ловеца, който си играел с 
две много хубави деца – едното златно, а другото сребърно.

„Къде ли съм слушал да се говори за две такива деца?“ – 
запитал се хитрият паяк и веднага си спомнил, че само преди 
няколко години бил чувал да се говори за такова нещо в къщата на 
Ниаме.

„Сетих се! Това са синовете на Ниаме. Младата му жена е била 
невинна и несправедливо ѝ е било отредено изгнанието.“

Веднага паякът побързал да отиде при Ниаме, за да му съобщи 
какво е открил.

Африканска приказка
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 Къде живеел най-могъщият главатар?
 Какво обещали четирите девойки?
 Коя избрал Ниаме? Защо?
 Как постъпила Акоко с двете деца?
 Какво заповядал Ниаме да направят с двете живо-

тинчета и с жена му?
 Как ловецът станал богат човек?

 Преразкажете 
приказката. Съставете 
план с епизодите на 
приказката.



Обичам те, родино моя!
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ОТЕЧЕСТВО ЛЮБЕЗНО, 
КАК ХУБАВО СИ ТИ!

свила – коприна
светлик – светлина

 Към кого се обръща поетът?
 Какви са небето, долините, планините, земята 

и небето на нашето отечество? Намерете в 
текста и прочетете.
 Какви са благата и даровете на отечеството ни?
 Как завършва стихотворението? 

 Открийте повторението в 
стихотворението.
 Научете стихотворението 

наизуст. Рецитирайте го 
изразително.

Отечество любезно, как хубаво си ти!
Как чудно се синее небето ти безкрайно!
Как твоите картини меняват се омайно!
При всеки поглед нови, по-нови красоти:
тук весели долини, там планини гиганти,
земята пълна с цвете, небето със брилянти…
Отечество любезно, как хубаво си ти!

Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата?
Ти сбираш в едно всички блага и дарове:
хляб, свила, рози, нектар, цветя и плодове,
на Изтокът светлика, на Югът аромата;
горите ти са пълни с хармония и хлад,
долините с трендафил, гърдите с благодат.
Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата?

Иван Вазов



Обичам те, родино моя!
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ОБИЧАМ
Обичам този земен рай,
Балканът де унесен
в легенди, спомени безкрай
му пее чудна песен.

Обичам родната земя,
вековен орех дето
засенчва къщи и поля,
издига връх в небето.

Обичам гъстите гори,
де ветрове се сбират,
поля, де розата цари,
де Тунджа се провира.

Обичам кичестия плет
и мойта родна къща,
лозата нежно що отвред
тъй майчински обгръща.

Обичам нашия език,
легендите чудесни,
народа с подвизи велик 
и българските песни.

Калина Малина

 Какво обича поетесата? Прочетете.

 Открийте повторението в стихотворението. 
 Коя дума се повтаря?
 Прочетете изразително стихотворението.



Най-хубаво е у дома!

76

ДВА СА БОРА РЕД 
ПОРЕДОМ РАСЛИ

Два са бора ред поредом расли,
между них е ела тънковита.
Боре расли горе нависоко,
засланяли ела тънковита
от зли бури, от студени ветри:
да ѝ ветри върше не пребият,
да ѝ бури клоне не поломят.
Не са били два бора високи,
най са били два братя рождени,
а между им – Елица сестрица...
Мила сестра братя засланяли
от зли хули, от студени речи;
да ѝ хули име не похулят,
да ѝ речи слава не погубят.

 Народна песен  

 Кой расте между боровете?
 Къде растат боровете?
 От какво предпазват елата?

 Открийте изброяване в стихотворението.
 Открийте епитетите в стихотворението.

них – тях
засланяли – закривали, предпазвали
поломят – изпочупят
хули – лоши думи, обвинения
тънковита – нежна, изящна, крехка



Най-хубаво е у дома!
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Я кажи ми, облаче ле бяло,
отде идеш, де си ми летяло?
 
Не видя ли бащини ми двори
и не чу ли майка да говори:
 
„Що ли прави мойто чедо мило,
с чужди хора, чужди хляб делило?“.
 

Ти кажи ѝ, облаче ле бяло,
жив и здрав че тук си ме видяло.
 
И носи от мене много здраве.
Много мина, мъничко остана.
 
Наближава в село да се върна,
да се върна – майка да прегърна. 
                                    Ран Босилек 

Я КАЖИ МИ, 
ОБЛАЧЕ ЛЕ БЯЛО

 Кой говори на облачето в стихотворението?
 За какво мисли момчето далеч от родния си дом?
 Какво трябва да каже облачето на майката?

 Научете стихотворението 
наизуст. Рецитирайте го 
изразително.



Най-хубаво е у дома!
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МАМО
Ако не стигнат всичките цветя
за тоя хубав ден, от слънце ярък,
ще нарисувам нови през нощта,
да бъдат твоя нов подарък.

Ако не стигнат думите добри,
изречени за твоя празник светъл,
ще викна от високите гори
аз думите добри на ветровете.

Ако не стигнат песните сами,
за тебе само пяти, недопяти,
ще моля аз далечните земи
за тебе да изпеят най-добрата.

Ако усмивките не стигнат днес
за твоя празник радостен да греят,
на слънцето ще пратя нова вест
за тебе само днеска да се смее.

А ако друго нямам в тоя час
да донеса на твоя празник ярък,
при тебе ще остана просто аз –
най-хубавия на света подарък. 

Петя Йорданова

МАЙКА
Мамо!
Като тебе няма свято
нищо друго на света. 
Ти даряваш на земята
най-красивите цветя – 
на света деца даряваш,
нежни песни им редиш,                 
в люти студове ги сгряваш,
над креватчетата бдиш. 

Мамо!
Благославям твойто име,
твоя образ мил и скъп:
по лицето ти любимо
никога да няма скръб; 
никога сълзи да няма
в твоите добри очи,
само радостта голяма
като песен да звучи. 

Младен Исаев 

 Какво ще направи детето, ако не стигнат цветята за празника?
 Какво ще направи детето, ако не стигнат думите?
 Какво ще направи детето, ако не стигнат песните?
 Кой е най-хубавият подарък на света? Защо?

 Открийте повто-
рението в стихо-
творението.

 Кое е най-святото нещо 
на света? Защо?
 Как се грижи майката за 

децата си?
 Какво е желанието на 

детето?

 Открийте изброяването в стихотворението.
 Открийте повторението в стихотворението.
 Сравнете стихотворенията „Мамо“ от Петя Йор-

данова и „Майка“ от Младен Исаев.  
По какво си приличат?
 Как бихте изразили благодарността си към мама?



Извънкласно четене
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РЪЦЕТЕ НА МАМА

Една нощ Косето се събуди от някакъв странен шум. 
Уж всички вкъщи спяха, а в стаята наоколо се чуваха 
гласове – те идваха от всички ъгли и спореха помежду 

си…
Косето  веднага се досети – предметите в стаята 

разговаряха.
– Излишно е да говорим повече – каза с дебел 

глас печката и се изкашля важно. – Аз свърших 
днес най-голямата работа. Рано сутринта сварих 
липов чай и опържих чудесни палачинки. На 
обед сготвих вкусни сармички с лозови листа, а 
вечерта изпекох такава баница, че цялата къща 
замириса на хубаво.

– Твоята работа е лесна – обади се метлата. –  
Каквото и да правиш, по цял ден стоиш на едно 
място. А аз непрекъснато тичам от стая в стая и 
във всяко ъгълче надничам…

– А вие само себе си забелязвате – прекъсна 
я с тъничко гласче иглата. – Кой направи голяма 
завеса на прозореца? Аз! Кой закачва всяко скъсано 
копче на мястото му? Пак аз!  

– Да се шият дрехи, не е чак толкова трудно – 
изтропа под кревата легенът. – Дрехите се шият само 
веднъж, а се перат много пъти. Каквото и да приказвате – 
тази къща не може нито ден без мен.

– И без мен! – обади се ютията.
– Ами аз? – подскочи бюфетът, чиниите и тенджерите 

задрънчаха. 
Гласовете в стаята така се преплетоха и объркаха, че вече 

нищо не можеше да се разбере…
– Самохвалковци! – помисли в просъница Косето. – Намерили 

време за разговор.
Обърна се на другата страна и се гушна в ръцете на мама.
А топлите ръце на мама мълчаха. Те бяха уморени от работа.

Георги Константинов

 Кои предмети в стаята спорят?  
 За какво?
 Какви са предметите според Косето?
 Какви са ръцете на мама? 
 Кой предмет е най-важен според вас?

 Прочетете текста по роли.

 Разпределете ролите. Направете 
съревнование между групите – коя 
група ще прочете най-добре при-
казката по роли.



Най-хубаво е у дома!
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ОБИЧАМ ТАТКОВАТА ДЛАН
Обичам татковата длан, която
трептя под дъжд и слънце цяло лято;
насечена от труд, попила светлина
като самата родна равнина;
тя даде плод на дивата лозиня,
душа и глас на изворната глина;
затваряше в съцветия, в жита
роса и багра, мед и доброта...
Усетих топлинка и обич свята,
познах приспивна ласка по косата 
и крачех, от пшеничен звън люлян
под сянката на татковата длан...

 Николай Зидаров 

 Каква е татковата длан?
 Какво чувства детето към своя 

баща?

 Открийте епитетите в стихотворението.
Прочетете стихотворението изразително.



Най-хубаво е у дома!
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НАЙ-СИГУРНИТЕ РЪЦЕ 

Някога в едно село имало кладенец. Той бил толкова 
дълбок, че ако се отронел камък, плясъкът му във водата 
не се чувал. Говорело се, че кладенецът е вълшебен. Той 

изпълнявал желанията на хората, изречени в полунощ на лятното 
пълнолуние след Еньовден. От близо и далеч идвали хората да 
кажат над водата му своите желания и те се сбъдвали.

Мълвата стигнала и до царя. Свикал свитата си и поел на път. 
Имал си той съкровено желание, а след два дни бил празникът 
и луната щяла да стане кръгла като тепсия. Яздел царят и все си 
мислел дали ще стане чудото. Голяма мъка лежала на сърцето му. 
Пет години вече бил женен, а все още нямал престолонаследник...

Привечер стигнали в селото. Намерили кладенеца и зачакали 
нощта. Малко ли, много ли чакали – не знам, но ето че на тъмното 
небе се заиздигала месечината – кръгла и светла като жълтица.

– Време ми е – рекъл царят и тръгнал сам.
Навел се над кладенеца, съзрял в дълбочината тъмното око на 

водата и зашепнал.
Изведнъж усетил, че короната се изхлузила от главата му. 

Опитал се да я задържи, но успял да зърне само блясъка... Ядосал 
се на себе си, че постъпил като хлапак, па извикал хората си.

– Кой ще се спусне в кладенеца да извади короната? Не мога 
да се върна без нея в двореца. Който успее, ще получи половината 
ми царство!

Един по един придворните навели глави. Не смеели да 
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погледнат царя в очите. Разбрал той, че никой от свитата 
му няма да се наеме, и наредил да съберат мъжете от 
селото. Не след дълго се събрали селските момци. 
Изгледал ги царят и попитал:

– Кой от вас може да слезе в кладенеца и да извади 
короната ми? Ще му дам половината си царство.

Отначало се чули само неясни думи: ...как... 
страшно... дълбоко... После думите преминали в шепот, 
а накрая и шепотът замрял. И тогава към царя пристъпил 
Иван, най-малкият син на селския каменар.

– Аз се наемам, царю честити, но имам едно условие.
– Какво е то? – нетърпеливо запитал царят.
– Ти знаеш, че в кладенеца може да се влезе само с 

въже. Искам майка ми и баща ми да държат въжето.
– Ще бъде така, както искаш! Нека дойдат!
Но когато до момъка застанали една дребна плаха 

женица и един суховат, вече позастарял мъж, почудата на 
царя нямала край.

– Не се шегувай, момко! Тези стари слаби хорица не 
ще могат да се справят. Моите царедворци ще държат 
въжето. Виж ги какви са силни!

– Господ здраве да им дава, царю! Но аз ще се спусна 
в кладенеца само ако въжето е в ръцете на родителите ми, 
защото няма по-сигурни ръце от ръцете на майката 
и бащата и по-силна любов от тяхната.

Ангелина  Жекова

Най-хубаво е у дома!

тепсия – кръгла 
тава

 Какъв бил кладенецът? 
 Какво изпълнявал той?
 Какво било съкровеното желание на царя?
 Какво се случило с короната му?
 Какво обещал царят в замяна на короната?
 Кой решил да се спусне в кладенеца? 

Какво условие поставил? Защо?

ПОСЛОВИЦА

Баща и майка цена нямат.

 Преразкажете 
приказката. Съставете 
план с нейните епизоди.
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Буен огън във огнище грее,
тънко злато по стените лее. 
Седна баба, до нея дечица,
наредени глава до главица,
едно в друго раменцата сврели – 
сенките им на стената спрели.

Приказките баба не забравя, 
все разправя, разправя, разправя
как отишла Мара Пепеляшка 
в двореца със златната си дрешка, 
как се точно на крачето хвана 
чехълчето – как царица стана. 
А децата слушат като неми – 
сенките им стават по-големи.

Приказките баба не забравя, 
все разправя, разправя, разправя 
за оная дълга, дълга зима, 
дето толкоз много вълци има, 
и за Вълчо, що го лъга Лиса,
та гората цялата се слиса!

Приказките баба не забравя, 
все разправя, разправя, разправя 
за онова страшно, дето мина
и на топка влезе през комина,
а децата слушат уморени –
сенките им вече са стопени.

Само вънка тихо месец грее
и на прага клоните люлее,
само тихо шумолят липите
и разказват приказки звездите.

Дора Габе

БАБИНИТЕ ПРИКАЗКИ

Най-хубаво е у дома!

неми – които не могат 
да говорят 

 Кой разказва приказки? На кого?
 Какви приказки разказва бабата?
 От кои думи разбирате, че в къщата е топло?
 Как се променят сенките по стената?
 Кой продължава да разказва приказки след   

бабата?

 Помолете баба да ви разкаже любимата си   
 приказка. 

 Потърсете и прочетете 
приказки. Работете в екипи.  
 Организирайте състезание 

Най-добър разказвач на 
приказки.



Природата е пълна с красота!

84

ПРЕДПРОЛЕТЕН СЪН
Лъх топъл от юг се носи полека –
въздишка небесна, тревожна и лека.
Хвърлят планините одежди мъгливи –
и върхове снежни блещят горделиви.
Горите си шушнат и тръпнат, и чакат –
и пъпки наливат, сгряни от южнякът.
Цветята сънуват предпролетен сън –
и чуват далечен и тържествен звън.
И някаква песен, незнайна и нова,
звучи над земята и носи обнова. 

Елин Пелин 

Топли ветрове завяват,
бързо пукат ледовете
и далеч от нас се дяват
студовете, снеговете. 

Планини зазеленяват,
поток шурти из морави,
небеса се заведряват,
зашумяват вси дъбрави. 

Кукурякът си излязва
изпод новата тревица
и кокичето показва
чудно бяла си главица. 

Птичетата ясно пеят
покрай бистричките вади
и тук-там си вече блеят
агънцата по ливади. 

Пролет! Всичко е засмяно!
И деца отрано стават,
по полето разцъфтяно
да си пеят и играят.

Иван Вазов 

ПРОЛЕТ

Чудна птица хубавица
кацнала в полето.
Махне ли с крилете,     
ето – вятърът повява,
всичко разцъфтява.
Че коя ли пък е тя?
Сигурно е…

Богомил Евтимов  

ГАТАНКА

одежди –дрехи
обнова – промяна

 Какво се носи от юг?
 Какво правят горите?
 Какво сънуват цветята?
 Каква песен се чува? 

 Какво правят ветровете през пролетта?
 Как се променят планините?
 Кои са първите цветя?
 Кой се радва на пролетта?

 Открийте епитетите.
 Прочетете изразително 

стихотворението.

 Обрисувайте с думи картините в  
стихотворението.
 Сравнете стихотворенията    

„Предпролетен сън“ и „Пролет“.  

морава – място, покрито с млада зелена трева
дъбрава – млада гъста гора
ливада – място, обрасло с трева за косене
вада – малка рекичка
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Имало едно време, високо в небето, два облака. Единият се 
казвал Малък облак, а другият – Дъждовно небе. Слънцето 
греело, птичките пеели, а децата играели навън.

– Знаеш ли какво, Малък облак? – казал Дъждовно небе. – 
Искаш ли да повалим малко? 

– Разбира се – съгласил се Малък облак. 
И те завалели. 
Хората долу завикали: 
– Уф, какъв противен ден! 
– Уф, че е мокро! 
– Уф, какво ужасно време! 
– Уф, че противен дъжд! 
– Е, щом е така – казал 

Дъждовно небе на Малък облак, –  
тогава да си ходим. Хайде, Малък 
облак! 

Те си тръгнали и дъждът спрял. Хората 
били доволни. 

– Ех, че хубаво време! – извикали те. 
А слънцето греело ли, греело и ставало все по-

горещо и по-горещо и ден подир ден, седмица подир 
седмица не капвала капка дъжд. Тревата пожълтяла и 
изсъхнала. Цветята увехнали. Листата окапали. Езерата 
и ручеите пресъхнали. Кравите вече не могли да намират 
трева за паша, затова престанали да дават мляко. Така 
че сладоледаджията нямал с какво да прави сладоледи. 
Децата започнали да плачат, кравите плачели, плачели 
патиците и конете, и кучетата, и котките, майките и 
бащите плачели и началникът на полицията в Лондон 
плачел, и министър-председателят плачел. 

– Е, престани да плачеш! – извикала жената на 
министър-председателя. – Сега ще ти кажа какво да 
правиш. – И тя му пошепнала своя план. 

– Мисля, че това е добра идея! – казал министър-
председателят и заповядал да повикат началника на 
полицията. 

– Кажете на хората – наредил му той – да си облекат 
шлиферите, да вземат чадърите си, да ги разтворят и да 
излязат на разходка. 

– Слушам, сър! – казал началникът на полицията, 
козирувал и си тръгнал. 

„Що за приумица! – мислел си той. – С шлифери и чадъри в 
такъв горещ слънчев ден. Ще видим тая работа!“ 

Той отишъл и съобщил на хората какво да правят. 

ДЪЖДЪТ
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Малък облак и Дъждовно небе много се изненадали, когато 
видели, че всички хора са излезли с шлифери и чадъри. 

– Също като в дъждовен ден – казали си те. 
– Хайде да отидем да им повалим – предложил Малък облак. 
– Добре! – съгласил се Дъждовно небе. 
Речено-сторено. Завалял силен дъжд. 
– Какъв прекрасен ден! – викнали хората. 
– Я гледай, мокро е! 
– Ех, че хубаво време! 
И всички били много щастливи – особено патиците.

Доналд Бисет

Молим се да дойде,
дълго щом го няма, 
че градините ни 
просто изгоряха...
Ала пет-шест капки 
да закапят само,
бягаме от него – 
търсим стряха.
Кой е той?

Панчо Панчев 

ГАТАНКА Къде живеели Малък облак и Дъждовно небе?
 Какво решили двата облака в един слънчев ден?
 Как хората посрещнали неочаквания дъжд?
 Как се променил светът след седмици суша?
 Кой започнал да плаче?
 Какъв съвет дала жената на министър-председателя?
 Как сега хората посрещнали дъжда?

 Определете вида на изреченията при двете срещи 
с дъжда. Как ще ги прочетете? 
 Открийте художественото описание в текста.   

Обрисувайте с думи.
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СЛАБИЯТ КРАЛ И ДЕБЕЛИЯТ ГОТВАЧ 

В едно кралство живееха един много дебел крал и един 
много слаб готвач. Веднъж кралят заповяда на слабия си 
готвач:

– Иска ми се да похапна кейк. Направи ми най-пухкавия, най-
апетитния и най-хубавия кейк, какъвто въобще някога е правен.

Готвачът взе дълбока тава, две дузини яйца, масло, две кила и 
половина брашно и много мая.

Разбърка продуктите в тавата, а накрая добави и маята. След 
това пусна газта и когато фурната се нагорещи, пъхна кейка да се 
пече.

Не след дълго се разнесе ароматна миризма на кейк и кралят 
веднага дотърча.

– Ех, че аромат! – викаше той. – Сигурен съм, че ще се получи 
невероятен кейк.

– Така си е, Ваше Величество! – отговори готвачът. – Това ще 
е най-пухкавият и най-бухнатият кейк на света. Сложил съм му 
половин кило мая.

– Браво, браво! – каза кралят. – Но какво е това?
Те гледаха към пещта и видяха как плочата отгоре се надига 

и изведнъж – „Тряс!“ – разхвърча се на парчета, а през дупката се 
показа горната коричка на кейка, който набъбваше ли, набъбваше.

– Виж ти какво си направил! – извика кралят. – Явно си 
прекалил с маята.

Кейкът все така се надигаше, накрая притисна кухненския 
таван и той започна да се пропуква.

Кралят и готвачът изтичаха по стълбите и видяха как кейкът 
вече бе пробил дупка в тавана и растеше към следващия етаж.

– Бързо, бързо – викаше кралят, – направи нещо, да го спреш!
Но уплашеният готвач не знаеше какво да направи. Затова, в 

паниката си, скочи отгоре му да го натисне.
Кейкът обаче продължаваше да расте и скоро главата на 

готвача се удари в тавана. После проби и покрива, а кейкът все 
така не спираше да се надига…

– Ваше Величество! – изкрещя готвачът. – Моля ви, идете и 
спрете газта!

Кралят изтича надолу и завъртя кранчето на газта. Сетне взе 
бинокъл и отиде в градината.

Кейкът вече не нарастваше, но беше стигнал високо в небето.
– Какъв загубен готвач! – изкрещя кралят. – Ако не успее да се 

върне навреме, ще остана без обяд.
После се сети: „Ако накарам готвача да яде от кейка, той ще 

започне да намалява“. И кралят извика:
– Ей, готвачо, заповядвам ти да изядеш кейка!
– Слушам, Ваше Величество! – отвърна готвачът, като 
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си отчупи парченце. – Ох, с удоволствие ще похапна от този 
прекрасен кейк!

– Хайде, стига приказки! – извика отдолу кралят. – Гледай да 
го изядеш бързо, че ще остана без обяд!

– Слушам, Ваше Величество! – повтори готвачът и започна да 
лапа огромни хапки колкото може по-бързо.

Но кейкът беше толкова голям, че на готвача му трябваха цели 
две седмици, за да го изяде. През това време той ужасно надебеля. 
А горкият крал, който чакаше обяда си, слабееше ли, слабееше.

Накрая вместо дебел крал и слаб готвач се получи обратното – 
един много слабичък крал и един ужасно дебел готвач!

– Не се притеснявайте, Ваше Величество – рече готвачът, като 
стъпи накрая на земята. – Ей сегичка ще ви приготвя вкусен обяд.

Така и стана.
Доналд Бисет

 Как изглеждат кралят и готвачът в началото на 
приказката?
 Какво поискал кралят за ядене?
 Как готвачът приготвил кейка?
 Защо кралят се втурнал в кухнята?
 Какво станало с плочата на фурната? Защо?
 Докъде стигнал кейкът?
 Как постъпил готвачът?
 Каква заповед издал кралят?
 Как се променили кралят и готвачът? Защо?

 Прочетете приказката 
по роли.
 Преразкажете 

приказката от името на 
един от героите.
 Съчинете и вие 

приказка с един 
от героите от тази  
приказка.
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ДИВАН И КРОКОДИЛ

Цял живот зеленият диван седеше в ъгъла и си вършеше кротко 
и честно диванската работа – да приема смирено всички, 
които сядаха, лягаха, тръшваха се отгоре му, ходеха по 

главата му. Кожата на гърба му вече се беше изтъркала.
Един ден диванът се събуди с неясното усещане, че е нещо 

друго, може би… дълъг двуметров зелен крокодил. Цял живот е бил 
крокодил, но явно все е успявал да потисне крокодила в себе си, да 
го преглътне. Сега се уплаши, че без да иска, ще ухапе по дупето или 
глезена някой от сядащите на гърба му.

Изкара така още няколко дни, но усещаше как опашката му расте, 
и едва я скриваше под облегалките за ръце. Довчерашните крачета на 
дивана сега се сдобиха с нокти, които той все по-трудно криеше под 
килима. И въпреки че крокодилите с часове можели да стоят, без да 
мърдат, на крокодивана вече му омръзваше тази неподвижност.

Ден след ден меката му диванска душа се превръщаше в душа на 
крокодил.

О, ако тези, които спокойно се пльосваха отгоре му, знаеха върху 
какво сядат…

И защото беше толкова добър и се боеше да не нарани някого, 
една вечер…

Една вечер размърда крокодилските си крака, раздвижи 
поизносения си гръб, отрони една крокодилска сълза (ама истинска – 
топла и тъжна) за ъгъла, където търпеливо 
стоеше, за предишния си живот, 
после прекоси коридора, 
затвори след себе си 
входната врата и потъна в 
софийската нощ…

Ако някъде 
мернете един скитащ 
крокодиван или в парка 
пейката под вас се 
размърда, пишете.

Рая Господинова, 
Георги Господинов

 Как зеленият диван си върши работата?
 А каква работа има един диван?
 Какво усеща диванът един ден?

 От какво се бои той?
 Как се променя диванът?
 Каква е сълзата му? За кого?
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 В кого се загледал крокодилът?
 Защо отвели крокодила 

в болница?

 Сравнете двете приказки. 
По какво си приличат те?
 А по какво се различават?
 Можете ли да продължите историята?

КРОКОДИЛ – ДИВАН
Веднъж един крокодил, който бил домашен, се загледал в 

красивия диван. Но до нея (защото това била диванка) имало 
кактус. Крокодилът се убол и се разплакал. А диванката се 
опитала да го успокои, но нищо не помогнало. И отвели 
крокодила в болница.

Рая Господинова, Георги Господинов 
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ЛАЗАРКА
Лазарчице-китчице,
тропни дважди за мене,
да ми станат китчици
двете бузки червени!

Лазарчице-китчице,
тропни дважди за кака,
да ѝ дойдат сватове,
мама да ги дочака!

ЛАЗАРОВДЕН
Лазаровден е християнски празник, 

който носи името на свети Лазар. Името 
Лазар е символ на здраве и дълголетие. 

Лазаровден се празнува осем дни 
преди Великден.  

На този ден се изпълнява обичаят 
лазаруване. Младите момичета, наречени 
лазарки, берат цветя за венците, които 
ще оплетат за празника Цветница (на 
следващия ден). Момите обикалят 
къщите на селото, пеят обредни лазарски 
песни и благославят за здраве, щастие 
и плодородие. Стопанинът на дома ги 
дарява с яйца, пари, плодове и дребни 
подаръци.  

Празникът носи пролетно настроение 
и се очаква с нетърпение както от 
лазарките, така и от жителите и гостите 
на селата и градовете.  

Из интернет

„Лазаровден“ не е художествен текст. 
С него се дават знания за празника.

 Кой се обръща към лазарката?
Какво иска за себе си?
 Какво моли за по-голямата си сестра?
 За кого се моли най-много? Защо?

 По какво си приличат двата текста? 
Кой е художествен?
 Преразкажете нехудожествения текст.

 Намерете повторението в стихотворението.  
 Какво се изразява с него?

Лазарчице-китчице,
тропни трижди за мама,
да ме гледа весело,
като расна голяма!

Дора Габе
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ЦВЕТНИЦА

ВЕНЦИ

Тя е мъничка царица,
златокоса, светлолика.
Сред цветята тя живее,
на лаленце се люлее,
в светъл празник рано пее:
„Хайде, ставайте, дечица!
И от клончета върбица
колелца си изплетете,

Вила мома три венци зелени:
първи вила от росен ми здравец,
втори вила от бяла пшеница,
трети вила от червен трендафил.
Тоз, що вила от росния здравец,
него го е по село хвърлила – 
да е село весело и здраво.
Тоз, що вила от бяла пшеница,
него го е по поле хвърлила – 
да е поле плодно, плодородно.
Тоз, що вила от червен трендафил,
него го е на глава носила – 
да е мома румена, червена.

Народна песен

 Открийте епитетите в стихотворението.

 Колко венеца увила момата? От какво?
 Къде хвърлила първия венец?
 Защо втория хвърлила по полето?
 Какво направила девойката с третия венец?

 Каква е според поета Цветница?
 Къде живее тя?
 С кого разговаря Цветница на празника?
 Какво иска тя да направят децата?
 Кой ще има най-голям късмет?

на дъсчица ги сложете
и в реката ги хвърлете.
Туй, що тръгне най-напред,
носи най-голям късмет.
На когото то се случи,
ще се радва от сърце!
На Великден ще получи
най-голямото яйце!“.

Ран Босилек
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Пеперуда летяла, летяла,
над вода се мятала, мятала,
на Бога се молела, молела:
  – Дай ми, Боже, дребен дъжд,
 дребен дъжд,
 да се роди жито и ръж,
 жито и ръж.
 Да замесим колаци, колаци,
 да нахраним сираци, сираци.

Народна песен

ПЕПЕРУДА

колак – кравайче, геврече

ДАЙ, БОЖЕ, ДЪЖД!
Дъждецът, който хората чакат между Великден и 

Гергьовден, е толкова нужен за земята, че го наричат 
„златен“. И ако земята се засуши, тогава идвала молбата 
за дъжд. Някога хората вярвали, че единствено на 
„пеперудата“ се чувала молбата за дъжд.

Жените избирали малко момиче. Те го обличали 
в бяла риза, накичвали го с букова шума, бръшлян и 
друга зеленина. Зелена клонка носело и в ръцете си. 
В различните краища на България наричали обичая 
различно – „Пеперуда“, „Перунига“, „Пеперуга“.Това 
е много разпространен обичай в България. Заедно с 
пеперудата тръгвали и момичетата пеперударки, които 
пеели за дъжд, а тя без думи, с жестове отправяла молба 
към небето.

„Пеперудата“ и момичетата влизали във всеки двор. 
Стопаните ги посрещали с прясна вода в бял котел и 
пръскали момичетата, а „пеперудата“ заливали, за да се 
сбъдне молбата ѝ.

Като обиколят всички къщи, момите отивали на реката, 
сваляли зеленината от „пеперудата“ и я хвърляли в реката, 
а момичето окъпвали с надежда „да потече“ дъжд като 
река.

Из „Слънчови повратки“, Лозинка Йорданова

 Кой дъжд стопаните наричат златен?
 Кой според народните вярвания можел да измоли дъжд?
 Кого избирали за „пеперуда“?
 Как я посрещали хората?
 Как завършвало шествието?
 По какво си приличат народната песен и текстът на 

Лозинка Йорданова?

 Сравнете двата 
текста. От кой 
текст разбираме 
повече за обичая 
„Пеперуда“?

 Къде летяла пеперудата?
 За какво се молела?
 За кого е загрижен народният певец?

 Открийте повторенията.
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ТРИ ДРУГАРЧЕТА

 Кой изпраща покана на цветята?
 Кое е първото цвете? А второто?
 Кое е третото цвете?

 Опишете с думи цветята от   
 стихотворението. 
 Нарисувайте илюстрация към   

 стихотворението.

Щом ни прати пролетта 
с топъл дъх покана, 
ние – първите цветя, 
никнем рано-рано.
Ала най-напред се кичи 
всеки с бялото к . . . . . !
След кокичето веднага 
разцъфтява второ цвете.
Жълта шапка то си слага 
и като пламтящо свети. 
На кокичето другарче, 
то се казва м . . . . . . . . . !
Също още в пролет ранна 
украсява този свят –  
мъничка благоуханна 
и със виолетов цвят. 
Тя е третата им дружка 
и се казва т . . . . . . . . !

Панчо Панчев
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 Кой текст е художествен?  Преразкажете нехудожествения 
текст за пролетните цветя.

Кокиче – многогодишно тревисто 
растение със стъбла, високи до около  
20 см. Листата са плоски и 
продълговати. Цветовете са бели, 
единични. Цъфти от януари до април. 
Обитава храсталаци, гори и поляни. 
Подземният орган е дребна луковица. 
От стръковете на блатното кокиче се 
извлича вещество за производството на 
лекарства.  

Минзухар – многогодишно растение. 
Стъблото е отчасти скрито под земята и 
по време на цъфтежа има няколко остри 
зелени листчета. Цветовете му могат 
да бъдат сини, виолетови или с нежни 
оранжеви багри. Някои от видовете са с 
пролетен, а други – с есенен цъфтеж.  

Теменуга – повечето видове са 
многогодишни тревисти растения, 
има малко едногодишни, а няколко са 
дребни храсти. При повечето видове 
цветът е лилав, но има и сини, жълти, 
бели и шарени. Цъфтят основно през 
пролетта и лятото.

Из интернет
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ВЕЛИКДЕН
Пролетта дойде отново
и донесе на света
Възкресение Христово,
слънце, птички и цветя.

Бият радостни камбани
в градове и във села
и отекват разлюляни
над гори, нивя, поля.

И зове ни тази песен
да си подадем ръце,
да речем Христос възкресе,
да се чукнем със яйце,

та да бъдем живи, здрави,
с бодри румени лица,
и всеблагий Бог да славим
с чисти мисли и сърца, – 

че прострял е той десница
и закриля всеки час
всяка птичка и тревица,
мене, тебе, всички нас!

Елисавета Багряна

всеблагий – предобрият,  
най-добрият

 Какво донася пролетта на света?
 По какво се разбира, че е настъпил Великден?
 Как разбирате израза „да си подадем ръце“?
 Какъв е обичаят на този празник?
 Кого славят християните на Великден? Защо?

 Разкажете как 
се подготвяте за 
празника у дома.
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ПОТОЧЕ
Поточе игриво,
бъбриво, щастливо
от връх планината
води си премята,
прескача скалите
и урвите рони.
Със песни щастливи,
по пътища нови
то тича игриво,
бъбриво, щастливо.
 
Поточето бистро,
сребристо и чисто
почивка не знае
и път си чертае,
и нищо не спира
лудешкий му бяг.
Сърце му го тегли
към морския бряг…
Поточето бистро,
сребристо и чисто.

Елин Пелин

урви – стръмнини

 Какво е поточето?
 Какво прави то?
 Накъде се е насочило?

 Открийте епитетите в стихотворението.
 Открийте думите с преносно значение.
 Научете стихотворението наизуст.   

 Рецитирайте го изразително.

Там, в планина гориста и висока,
извира бистър и студен п _ _ _ _ _.
С потоци други стиска си ръката
и образуват заедно р _ _ _ _ _.
Пресича тя полето, след което
се гмурва да се къпе във м _ _ _ _ _.

Дядо Пънч 

ГАТАНКА
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Повя южнякът. Две цветни семенца разбраха, че няма защо 
да се чака, и пуснаха тънки стъбла.

Първото цвете погледна небето и дребните му цветчета 
станаха сини.

Второто цвете погледна слънцето и реши да си сложи голяма 
златна корона. После важно застана сред тихата поляна:

– Всичко хубаво е златно! – рече то. – Златно е и житното 
зрънце, златно е и ясното слънце, златно и аз съм, макар че... 
името ми е Глухарче. А твоето име какво е, дребно синьо цвете?

– Не знам. Никой не ми е казвал...
Вечерта дойде една мравка:
– Тъмно е вече, а мравунякът ми е далече. Може ли да преспя 

при вас?
Златното глухарче се направи, че не чува.
Но синьото цвете прошепна:
– При мене ела и добре си дошла!
Мравката заспа под синьото цвете. И чудно! Цяла нощ сънува 

сини сънища. Сънува, че се къпе в потока – и потокът бе син. 
Сънува, че плува върху син листец по реката дълбока – и реката 
бе синя. Сънува, че седна в синя ракета и литна към небето – и 
небето бе синьо.

Сутринта мравката каза, че никога няма да забрави тази чудна 
нощ, тези сънища сини и непременно пак ще намине.

Цветето се усмихна:
– Довиждане, Мравке!
– Довиждане, Незабравке!
И цветето научи своето име.
За глухарчето всичко това не беше приятно. То мълчеше и 

ставаше все по-голямо и все по-златно.
Един ден мравката отново дойде. И веднага попита:
– Нямаш ли вече другарче? Къде е голямото златно глухарче?
– Няма го – отвърна Незабравката. – То се надуваше, че е 

златно. Но се случи нещо невероятно: глухарчето побеля, стана 
леко и южнякът го издуха!... Виж, стъблото му само остана до 
моето рамо – една клечица суха...

– Няма да те оставя самичка! – каза мравката. – Ще живея при 
тебе. Денем ще се трудя, но всяка сутрин, щом се събудя, ще ти 
разказвам моите сини сънища като малки сини приказки. Искаш 
ли?

– Как да не искам!
И синята незабравка погали с листенца своята приятелка – 

умната мравка.
Леда Милева

СИНЯ ПРИКАЗКА 
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 Какво разбрали двете семенца, щом   
повял южнякът?
 Какви станали цветчетата на първото  

цвете?
 Как се нарича второто цвете?
 Кое цвете подслонило мравката?
 Какво сънувала мравката през нощта?
 Какво име дала тя на синьото цвете?

 

 Прочетете по роли приказката.

 Как се отнесло Глухарчето към    
случилото се с мравката и Незабравката?
 Какво видяла мравката, когато се    

върнала отново? Какво решила тя?
 Как посрещнала Незабравката     

решението на мравката?
 Какви са сънищата на мравката?    
 Открийте сравнението.



Приятелю, подай ръка!

В едно слънчево утро на горската поляна, кръгла като око 
на гугутка, поникна синьо цвете. С тънко стъбълце, с 
две крехки листенца.

Шипковият храст, който току-що се беше събудил и 
се гиздеше с огърлица от роса, го погледна недоволно и 
попита:

– Хей, как се казваш?
– Не зная, нямам име – рече цветето.
– Ха! Дръжката ти тънка-тънка, ще се счупи от най-лекия полъх 

на вятъра, листата ти са само две, отгоре на това без име! Премести 
се на другия край на поляната – току-виж някой помислил, че сме 
роднини, ще потъна в земята от срам!

– Добре, но... – синьото цвете се опита да обясни, че веднага 
би се преместило, ако можеше да ходи, ала точно в този миг на 
поляната кацна уморена чучулига.

– Умирам от жажда – едва промълви тя, – дайте ми капка роса.
– О! – възмути се шипката. – Не мога да раздавам росата си на 

всеки срещнат! Ще обеднея! Няма с какво да крася цветовете си!
– Заповядай – поднесе синята си чашка цветето. – Мислех да се 

измия с росата, но виждам, че на теб е по-нужна…
Чучулигата пи, съживи се и весело изчурулика:
– Ти ме спаси от смърт. Искаш ли да направя нещо за теб?
– Когато даваш, не бива да го правиш с мисълта, че ще получиш 

нещо в замяна – каза синьото цвете. – На мен нищо не ми трябва, но 
ако няма да те затрудня много, моля те, пренеси ме в другия край на 
поляната, за да не преча на шипката.

– Това е лесно, ще те науча да летиш! – И чучулигата запя. 
Дали защото в песента ѝ звънтяха криле на птица, устремени към 
висините, или защото бе направило добро, но цветето изведнъж 
усети как листенцата му трепнаха: нагоре, надолу; веднъж, още 
веднъж...

– Летя! – викна то. – Летя!
И се вдигна над поляната, над гората, високо-високо в небето.
А когато ожадня, кацна на брега на едно езеро.
– Може ли да пия от твоята вода?
– Разбира се. Нали водата е за това – да утолява жаждата – 

отвърна езерото. Ромонът му беше тъжен, защото всяка вечер три 
звезди идваха да се изкъпят в него и все казваха: „Колко хубаво 
щеше да бъде, ако езерото не беше толкова прозрачно, а синьо като 
небето!“. То искаше да ги зарадва, а не можеше – не знаеше как.

– Аз ще ти помогна! – Синьото цвете потопи листенца в езерото 
и то стана синьо, дори по-синьо от небето.

А цветето, което нямаше име, загуби и багрите на листата си –  
те станаха съвсем-съвсем прозрачни. Но беше щастливо. Заради 
езерото.

СИНЬОТО ЦВЕТЕ
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– Остани тук тази вечер – покани го то. – Ще видиш как се 
къпят звездите, красиво е.

Когато слънцето залезе, звездите се сипнаха по небето. Трите 
най-ярки си изпредоха стълбичка от светлина и се спуснаха долу. 
Затанцуваха, засияха.

– Ой, колко красиво е станало нашето езеро! По-синьо дори от 
небето!

– Това малко цвете ми подари багрите на листата си, за да ви 
зарадвам – каза им езерото.

– Така ли? – звънна най-малката. – Тогава аз ще го поръся с 
моя звезден прах, та да стане сребърно като мен.

– А пък аз – звънна втората – ще му подаря огърлицата си 
от пъстри мъниста. Ще ги пръсна по листата му, за да станат на 
точици и още по-красиви.

– Как се казваш? – звънна третата, най-голямата. – Искам да 
споменавам името ти с добро.

– Не зная, нямам име...
– Тогава аз ще ти подаря име. Наричай се Пеперуда!
– Пеперуда? Какво значи то на вашия звезден език?
– Летящо цвете.
– Сега вече шипката няма да се срамува от мен! – усмихна се 

цветето – пеперуда и отлетя към кръглата като око на гургулица 
поляна.

Кацна на върха на шипката и каза:
– Имам име. Пеперуда.
Шипката го погледна и не повярва на очите си.
– Как се случи така – възкликна тя, – че ти беше грозно и без 

име, а сега си по-красиво от всички цветя, с такова хубаво име?
После сведе поглед към цветовете си – те повяхваха, макар че 

бяха накичени с роса, и разбра:
– Не обеднява, който дава на другите. Обеднява, който пази 

всичко за себе си.
Петя Караколева

 Какво цвете поникнало на горската   
поляна?
 Каква е горската поляна? 

Открийте сравнението.
 Как се казва синьото цвете? 

Има ли име?
 Как шипковият храст посрещнал   

синьото цвете? Какво го накарал 
да направи?

 

 Преразкажете приказката. Съставете план с епизодите.

 Какво предложило на чучулигата 
синьото цвете?
 Какво направила чучулигата 

за синьото цвете? 
 Какво казвали звездите за езерото?
 Как помогнало синьото цвете на езерото?
 Как звездите възнаградили синьото цвете?  

Какво име му дали те?
 Къде отлетяла пеперудата?
 Какво разбрала шипката? 
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Някога в Болоня построили дворец от сладолед точно на 
Големия площад и децата идвали отдалече да си поближат. 

Покривът бил от разбит каймак, пушекът от комините –  
от захарен памук, комините – от захаросани плодове. Всичко 
останало било от сладолед: врати от сладолед, стени от сладолед, 
мебели от сладолед. 

Едно детенце се хванало за една маса и взело да ближе краката 
ѝ един по един, докато масата се стоварила върху него с всички 
чинии, а чиниите били от шоколадов сладолед, най-хубавия. 

Общинският пазач забелязал по едно време, че един прозорец 
се разтапя. Стъклата били от ягодов сладолед и се превръщали в 
розови ручейчета. 

– Бързо – извикал пазачът, – още по-бързо! 
И всички се нахвърлили да ближат колкото 

можело по-бързо, за да не отиде на вятъра нито 
капчица от този шедьовър. 

– Кресло! – молела една бабичка, която не 
успяла да си пробие път в тълпата. – Кресло за 
една бедна старица. – Кой ще ми го донесе? С 
облегалки за ръцете, ако е възможно. 

Един благороден пожарникар изтичал да 
донесе кресло от сладолед с крем и шамфъстък 
и бедната старица, грейнала от щастие, 
започнала да го ближе тъкмо от облегалките за 
ръце. 

Велик ден бил този и по заповед на лекарите 
никого не го заболял коремът. 

И сега още, когато децата искат голям 
сладолед, родителите въздишат: 

– Да, разбира се, на тебе няма да 
ти стигне и цял дворец като онзи в 
Болоня.

Джани Родари

ДВОРЕЦ ОТ СЛАДОЛЕД

шедьовър – образцово 
произведение на изкуството
шамфъстък – вид вкусни ядки 

 Защо децата идвали на Големия площад в Болоня?
 От какво бил направен дворецът?
 Защо се разтревожил общинският пазач?
 Какво кресло дал пожарникарят на възрастната 

дама?
 Каква заповед издали лекарите?

 Обсъдете думите на 
родителите.
 Съчинете ваша 

приказка, в която да 
има нещо необичайно 
и интересно.
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Цял месец слънцето ги гали, люля ги вятър, ми ги дъжд.  
А после изведнъж облякоха червени дрешки малките 
черешки.

Тогава дойде плашилото. Черешките примряха от смях.
Какво търси грозникът при тях – с тънък дървен крак, 

с черен стар калпак, с проскубана метла в ръката?
Плашилото се сви под дървото. Знаеше, че е грозно, 

горкото.
Но тъй се беше родило – плашило.
На обед долетяха врабците – сто и пет. Без никакъв 

ред. Зачирикаха гладни:
– Черешки узрели! Голямо ядене ще падне!
Ами сега?
Без да продума, плашилото се изправи. Размаха метла. 
А врабците – сто и пет чифта крила – с глъчка голяма – дим 

да ги няма!
– Какво мило плашило! – обади се една черешка.
– Вярно! – каза друга.
– С какъв хубав калпак!
– И с чудесна метла!
– Ела, поседни, почини си при нас!
Старото плашило се беше просълзило. Усети се тъй младо и 

тъй здраво, че подскочи.  И направо на най-високия, най-горен 
клон. Там седна. Там стои и досега. И нищо, че калпакът му от 
слънцето белее, че дъжд вали и вятър го люлее – харесват го 
узрелите черешки с червени дрешки.

Най-малката, с най-тънкия гласец дори му каза снощи:
– Хубавец!
                                                     Леда Милева

ХУБАВЕЦ

 Как изглеждат черешките?
 Как посрещат плашилото?
 Как изглежда то?
 Кой пристига на обед?
 Как плашилото предпазва черешките?
 Как се отнасят черешките към него?

 Сравнете плашилото в 
стихотворението и в гатанката. По 
какво си приличат и по какво се 
различават двете плашила?

 Сравнете думите на черешките за 
плашилото.
 Разкажете историята от името на 

плашилото.

Ни ръцете му ръце,
ни лицето му лице.
Нито вика, ни говори,
нито спори,
ни се бори, 
но грабителите мрази,
а плода от птици пази,
затова пък ни е мило.
Как се казва то?...
                        Асен Босев  

ГАТАНКА
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СЛАВНИЯТ  
ХУДОЖНИК 

В ранно утро се пробуди 
месец май – художник чуден, 
към света погледна хитро, 
грабна четки и палитра, 
па започна: шари, шари – 
клони, стръкове, върхари, 
синори, поля, дъбрави... 
Нищо, нищо не забрави – 
и най-тънките тревички, 
и излюпените птички, 
пъпчиците, в мъх обвити, 
и в градините лехите... 
После махна към земята, 
в багри цъфнала богата, 
па засмя се, викна ясно: 
– Кой рисува по-прекрасно? 
Срещу таз картина веща 
нека дойде ми насреща!

Елисавета Багряна

синор – граница, 
разделяща нивите

 Кой е славният художник?
 Какво прави той?
 Какво шари художникът?

 Открийте изброяване в стихотворението.
 Обрисувайте с думи картината на 

художника.



Празник е, празник е днес!

ГЕРГЬОВДЕН
– Хубав Георги, мили Георги!
Кой ти рече ти да дойдеш?
Отговаря хубав Георги:
– Мене рече ден Великден:
„Цветен Георги, мили Георги!
Скоро по мен ти да дойдеш,
а по тебе шума, трева,
по тревата овчарите,
по овчари сиво стадо“. 

Народна песен

ЛЮЛКА
Посред горица зелена,
покрай речица студена
през китна пролет избързах,
гергьовска люлка завързах.
Ах, че е драго в гората
посред тревите-цветята,
над мене птиченца пеят,
под мен се ручеи леят.
Излеком ветрец повява,
коса ми буйно развява
и песен кръшна разнася,
дъбрава цяла оглася.
Че горский въздух, тревица,
студена бистра водица
и буйни, китни дъбрави
наслада носят и здраве. 

Васил Иванов Стоянов
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излеком – полека

 Кои епитети показват отношението на 
народния певец към свети Георги?

 Къде си връзва люлка детето?
 Какво се чува в гората?
 Как ветрецът радва детето?
 Кой дарява наслада и здраве?

 Обсъдете отговора на свети Георги.

 Открийте умалителните съществителни 
имена. Какво се изразява с тях?
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ЗЕЛЕН, 
ЗЕЛЕН ГЕРГЬОВДЕН

                          Свети Георги
Георги е роден през втората половина на втори 

век. Отличавал се с буден ум, доблест и храброст. 
Когато станал на 20 години, като виждал неговите 
качества, императорът го произвел във висок 
военен чин. Заради строгите присъди към 
войниците младият воин се опълчил срещу 
императора и неговите закони. Когато научил 
това, императорът заповядал да бъде убит.

Георги бил погребан на брега на едно 
езеро в околностите на Бейрут. От водите 
на езерото излизал триглав змей и 
опустошавал всичко наоколо. Хората се 
чудели вече какво да правят, и решили да 
му дават по едно дете от всяка къща, та 
дано да го омилостивят.

Един ден на брега чакала своя ред 
красива девойка. В момента, когато 
чудовището излязло от езерото 
и се устремило към девойката, 
изневиделица се появил свети 
Георги, яхнал своя бял военен кон. 
Той се прекръстил в името на Света 
Троица и пробол триглавата ламя. 

Лозинка Йорданова  

(със съкращения)

 Кога живял свети Георги? 
 Защо императорът му дал висок военен чин?
 Защо императорът заповядал Георги да бъде убит?
 Къде бил погребан св. Георги?
 Кой живеел в езерото?
 Как хората омилостивявали змея?
 Кого спасил св. Георги?

 Преразкажете 
текста.
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КРАТУНКАТА

Имало петима братя. Четиримата от тях били едри и снажни, а 
петият – дребничък като кратунка. Така му и викали. И това 
име толкова му подхождало, че никой не си спомнял как бил 

кръстен.
Един ден снажните братя си рекли:
– Предстои ни дълъг път. Ще ни срещнат много хора. Защо ни е 

Кратунката, само да ни грози? Така сме си лика-прилика.
И не го взели със себе си.
Като стигнали до една дълбока река, най-старият брат се усмихнал:
– Видяхте ли, ако беше с нас Кратунката, трябваше да го носим на 

ръце.
На другата нощ влезли в една висока гора. Вторият брат рекъл: 
– Представяте ли си да беше с нас Кратунката, щяхме да го 

изгубим в гъсталака. Дългият път е за високи хора.
Като свършила гората, започнали да се катерят по едни големи 

камъни. Третият брат не се сдържал и казал:
– Добре, че Кратунката остана вкъщи. Трябваше да го 

носим на гръб из този камънак.
Вървели, вървели, но изгубили пътя. А наоколо 

широко поле. От край до край, докъдето ти видят 
очите, само трева и ниски храсти. И нямало нито 
една височинка, да погледнат от нея. Какво да 
правят? Само едно тънко високо дръвце стърчало, 
но който и да се опитвал да се качи, то се огъвало 
и той тупвал на тревата. Тогава четвъртият брат 
казал:

– Това тънко дърво може да издържи само 
най-малкия ни брат. Само Кратунката би се 
изкачил на високия му връх и би намерил пътя. 
Трябваше да го вземем с нас. Сбъркахме.

– Сбъркахме! – отвърнали братята и навели 
глави.

Анастас Стоянов

кратунка – съд от кух плод на 
градинско растение
снажни – едри, стройни

Извънкласно четене
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 Как изглеждали четиримата братя? А петият?
 Как го наричали?  
 Защо братята не взели Кратунката на път?
 Доволни ли били братята от решението си? Докажете с 

изречения от текста.
 Кога братята осъзнали, че им е нужен най-малкият брат?

 Прочетете 
приказката по 
роли.



Играта радост ми дарява!

108

ГАТАНКА
Политам до небето.
Пропадам до земята.
Къде, къде, сърце, си полетяло?
Донесох песничка от облачето бяло.
Донесох ви перо от птица непозната.     
И пак летя.
Смаляват се
дървета,
къщи,
хора.
Пораства хоризонтът до невиждан свят.
Кажете – кой издигна ме в простора?
Кажете – кой направи ме крилат?
Що е то?

Георги Струмски 

 Как започва стихотворението? 
 С какво момчето сравнява 

въртележката?
 Кои думи доказват радостта 

на момчето?
 Колко са чудесата според 

дядото?
 Кое е осмото чудо? 

 Открийте повторението в 
стихотворението. Какво се 
изразява с него?

Въртележка!
Въртележка! Въртележка!
Весел връх
на пъстър панаир!
Сбъдна се мечтата ми момчешка
и летя,
въртя се най-подир.
Дядо ми – горкият дядо! – смята,
че под тези чудни небеса
ставали са долу на земята
седем – само седем? – чудеса.
Вече всичко завъртя се лудо,
смеси се
било и небило,
но разбрах, че има осмо чудо.
Казва се 
виенско колело!

ОСМОТО ЧУДО

Иван Цанев



Извънкласно четене
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КИРИЛ И МЕТОДИЙ 
Пеят весели деца,
светят чистите лица
и с божури във ръцете,
с клончета и росно цвете
дружно виеме венци
за безсмъртните предци.
Днес е празник най-велик,
ден на нашия език
и славянските народи,
ден на Кирил и Методий.
С техни букви всеки ден
ние пишем и четем
книжки български чудесни
с приказки и родни песни
и опазихме до днес 
нашия език и чест.
Грее весело небето
над Балкана и полето,
чуруликат пойни птички
край гори и край рекички
и в ръцете с росно цвете
ние кичим ликовете
на учителите – братя,
да ги славим по земята –
вредом, докъдето стига 
родна реч и родна книга! 

Иван Давидков
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предци – прадеди 
лик – образ, портрет

 Разкажете как празнувате 24 май във вашето 
училище.
 Направете венец от цветя и зеленина и украсете 

класната си стая. 

 Потърсете 
информация за 
Кирил и Методий 
в електронен 
източник.  
 Разкажете каква 

информация 
открихте.

 Какво правят децата в празничния ден?
 За кого са венците?
 Какъв празник е днес?
 Защо празнуваме деня на братята Кирил и Методий?
 Как доказваме нашата признателност към 

първоучителите ни?
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КОЙ Е СЪЗДАЛ НАШИТЕ БУКВИ

Полихрон бил по-слънчев отвсякога. Но Константин вече 
не забелязвал така нужното му слънце. Само кратки 
часове за сън и отново се затварял в библиотеката. 

Изписвал буквите на всички народи по земята и търсел да 
открие най-красивите и най-точните за славяните.

Покрай него вече се събирали добри помощници. Ведно с 
него работел и Климент, ученик на Методий, доведен още като 
дете от струмските земи. В манастира всички разбрали тежката 
грижа на солунските братя. И онези, които били славяни, 
дошли на помощ. Кой дума ще се сети, забравена, чута още на 
младини, кой песен, кой каже детска игра... А в играта пърхат 
звуци: „фър, фър, пиленце, майка ти на копан...“ или „Ой, ой, 
калинке...“, „Гърбуш, гърбуш, бабичко...“.

Едва сега всички се заслушали и учудени усетили какво 
богатство е славянският език. Заредят се думи една от друга по-
изразителни. Те звучат ту страшно като вихрушка, ту гальовно 
като звънчета на стадо, като птиче пробуждане. А потекат ли 
приказките, като че ли те люлеят пролетни люлки ту към небето, 
ту към ливадите и ти е хубаво, хубаво...

Но какво е и най-звучният език без знаци?
Не приличат ли на пчелите тези малки букви от чернило? 

(Така си мислел Константин.) Всеки знае, че цветята са дъхави. 
Упоява ни ароматът им. Сладнеят тичинките им, ако ги сдъвчем. 
Но след време уханната чашка прецъфтява, изчезва. А провре 
ли се пчелица работливка между листата им, тая дъхавост и 
сладост се превръщат в мед. Пчелицата знае кое е отровно, и 
само полезното тя спасява за хората. Запечатва го в килийки за 
много, много години, за зиме, когато цветята са само семена, за 
пролет – когато ги чакаме да цъфнат.
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А ден след ден Константин измислял все нови и нови букви-
пчелици.

И една утрин били открити всички знаци за всички звукове. 
Но Константин не ги показал на помощниците си, докато не 
определил за всяка буква задължително място. Така ще ги научат 
всички и няма опасност да се забрави някоя.

Най-първо поставил „А“ и я нарекъл „АЗ“, после „Б“ и я 
нарекъл „БУКИ“, след нея „В“ – „ВЕДИ“, и тъй нататък.

Нетърпеливите помощници веднага станали и ученици. 
Научили знаците и реда им още същия ден.

„Аз“, „Буки“, „Веди“, „Глагол“, „Добро“, „Ест“... – 
изговаряли имената им.

А, Б, В, Г, Д, Е... – отбелязвали буквите и се надпреварвали 
кой да ги изписва по-красиво.

– Повтори на памет, Клименте! – помолил Константин, за да 
разбере добре ли са научени.

– Кое, учителю?
– Аз, буки... – започнал учителят, за да го подсети.
– Аз-букето ли? – с готовност възкликнал Климент.
А всички извикали радостно.
Какво се е случило?
– Без да разбере, Климент измислил име на реда, по който ще 

казваме буквите – обяснил Ангеларий. – „Азбуке“.
– Хубава дума АЗБУКЕ, АЗБУКА... – съгласил се 

Константин.
– Учителю, вече знаем азбуката, разреши ни да започнем 

книгите!
Така започнали да пишат на славянски Константин, Методий 

и учениците им. 
 Надежда Драгова

 Какво правел Константин? Защо?
 Кой работел заедно с Константин?
 Какво усетили всички в славянския език?
 Как звучат думите в него? 
 Какви са буквите от чернило?
 Как нарекъл Климент буквите? Как   

измислил името на реда на буквите?
 Как започнали да пишат книгите   

учениците на Константин?

 Открийте сравненията в   
разказа. Прочетете ги. 
 Кажете азбучния ред.



Празник е, празник е днес!

112

ЕНЬОВДЕН

У нас обичаят Еньовден е бил известен още 
в древността. Народът го знае под името 
„Еньова китка“, „Пеене на пръстените“, 

„Мълчана вода“, „ Еньова буля“.
Еньовден е празник на болестите и на билките 

срещу тях. Хората смятали, че има 77 и половина 
болести и за всяка от тях има билка. Само за 
половина болестчица билка не е известна. А хората 
все вярват, че точно на Еньовден ще открият 
непознатата билка. Затова рано, преди слънцето да 
се покаже, момите, момците и невестите – всички 
отиват в полето, в гората да берат билки. Свиват 
пъстри китки, вият венци и се провират през тях за 
здраве. Един венец скриват, а после, през годината, 
с тревите му лекуват болните.

Това е един красив празник в средата на 
годината, събрал в душите на хората почитта към 
природата, към цветята, надеждата в целебната 
сила на билките, към рождения ден на свети Йоан 
Кръстител.

Из „Слънчови повратки“, Лозинка Йорданова

 С какви имена е наричан Еньовден?
 На какво е посветен празникът?
 Коя билка търсят хората на Еньовден?
 Какъв обичай се пази и до днес?

 Прочетете в интернет повече 
за билките.
 Преразкажете текста.



Природата е пълна с красота!

МОРЕТО
Морето се обвива с прелестни дантели.
Ах, какви са нежни и сребристобели!
А пък водорасли… Колко са красиви!
Леко потреперват – балерини живи!
 
Колко са щастливи, весело се плъзгат
рибките червени, розови и златни!
Как безгрижно, волно, пъргаво се гмуркат
във водите сини, хладни, благодатни.
 
Там щастливо, плавно, мълчаливо плуват
чудни хубавици – белите медузи.
И трептящо тяло сякаш са обвили
със красиво було и прозрачни блузи.

Петя Дубарова
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 Как изглеждат вълните в морето?
А водораслите?
 С какво са сравнени те?
 Как са описани рибките?
 Как е описана красотата на медузите?

 Открийте епитети в стихотворе-
нието.
 Обрисувайте с думи красотата на 

морето. 
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