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Играта радост 
ми дарява!

Знанието 
е светлина!

Природата 
е пълна с красота!

 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.

Въпрос Задача Речник Тест ГатанкаРисувам 
илюстрация

Обичам те, 
родино моя!

Най-хубаво 
е у дома! 

Празник е, 
празник е днес!

Приятелю, 
подай ръка!

Извънкласно 
четене
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Скъпи второкласници!
Вие държите новата си читанка. Разтворете я! 
В нея ще намерите чудесни стихотворения, приказки, 
басни, разкази и народни песни.
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!



Когато в текста на литературното 
произведение се повтарят някои 
думи и изрази, това се нарича 
повторение.

Научете стихотворението наизуст. 
Рецитирайте го изразително пред 
съучениците си.

4

Питат ли ме де зората
ме ѝ  огряла първи път,
питат ли ме де ѝ  земята,
що най-любя на светът.

Тамо, аз ще отговоря,
де се белий Дунав лей,
де от изток Черно море
се бунтува и светлей;

тамо, де се възвишава
горда Стара планина,
де Марица тихо шава
из Тракийска равнина,

Българийо, драга, мила,
земя пълна с добрини,
земя, що си ме кърмила,
моят поклон приеми!

Иван Вазов

ДЕ Е БЪЛГАРИЯ

Обичам те, Родино моя!

ДЕ Е БЪЛГАРИЯ

Обичам те, Родино моя!Обичам те, Родино моя!

Къде е земята, която най-много обича поетът? Прочетете.
Как започват второто и третото четиристишие?
Как нарича родината поетът? С кои думи се обръща към нея?
На кого се покланя поетът?

тамо – там

Riva-New
Highlight

Riva-New
Highlight
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Хубава си, татковино,
име сладко, земя рай,
сърце младо и невинно
за теб трепка, та играй.

Мили ми са планините
и на север, и на юг,
драги ми са равнините,
набраздени с наший плуг.

Дор на небо ясно слънце,
дор на очи свят, живот,
ще обичам аз от сърце
таз земя и тоз народ.

Петко Рачов Славейков

Към кого се обръща поетът?
Какво е мило за поета?
Какво обещава поетът? 
Докога ще обича земята и народа си?

Какво е името на родината за поета?
А) мило; Б) сладко; В) нежно

ТАТКОВИНА

Научете стихотворението 
наизуст. Рецитирайте го 
изразително пред родителите 
и приятелите си.
По какво си приличат 
стихотворенията „Де е 
България“ – Иван Вазов 
и „Татковина“ – Петко Р. 
Славейков?

Обичам те, Родино моя!

татковина – родина
дор – докато

таз – тази
тоз – този

плуг – широко метално 
острие за оран
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Родна реч, омайна, сладка,
що звучи навред край мен;
реч на мама и на татка,
реч, що мълвим всеки ден.

Тя звънти, когато пея,
в радостни игри ехти;
вечер приказки на нея
баба тихо ми реди.

И над книгата унесен,
родна реч ми пак шепти...
Милва като нежна песен,
като утрен звън трепти!

Ран Босилек

РОДНА РЕЧ

Къде звучи родната реч?
Кой говори на родната реч? 
На кого е тя?
Каква е родната реч? Прочетете последното 
четиристишие от стихотворението.

РОДНА РЕЧ

Научете стихотворението наизуст и 
го рецитирайте пред съучениците си. 
Организирайте конкурс за най-добър 
рецитатор.

Как нарича поетът родната реч?
А) силна, изразителна
Б) ясна, точна
В) омайна, сладка

Обичам те, Родино моя!



ПЪРВИЯТ ДЕН

Дали часовникът на Петльо е напред,
та рано вика той от всеки плет,
или избърза Слънчо отзарана
да се покаже румен от Балкана?

Дали нощес на всичките деца
пораснаха крилца,
та литнаха
като крилато ято?

Защо ли от прозорци и врати
за поздрав махат майки и бащи?
Защо градът е чист и пременен?
– За първия учебен ден!
                               Леда Милева

Нарисувайте илюстрация по текста на 
стихотворението.

7

Кой вика от всеки плет?
Какъв е Слънчо, показал се от Балкана?
Как са литнали децата към училище?
Кой маха за поздрав от прозорци и врати? 
Защо градът е чист и пременен?

Знанието е светлина!Знанието е светлина!Знанието е светлина!

плет – ограда, 
изплетена от клони 

на дървета



УЧИЛИЩНО ЗВЪНЧЕ 
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Щом удари училищното звънче и децата 
тръгнаха на училище, ние се преместихме 
на едно дърво в училищния двор, за да 

може да гледаме оттам в класната стая и покрай 
децата да научим малко история, малко аритметика, 
а така също и буквите. Чир много се въодушеви и 
слушаше захласнат учителя, после от таблицата за 
умножение научи, че две по две прави четири и по-
нататък се отказа да учи повече. Ние му обясняваме, че не 
може да се живее само с една таблица за умножение, но Чир 
никак не възприема, та с бой по главата трябваше да го накараме 
да запамети и откъде извира реката Дунав. Друго си е да знаеш откъде 
извира река Дунав. Може в момента да не ти трябва, но някой ден ще 
се случи да ти потрябва и тогава, ако не знаеш, какво ще правиш? Ще 
се свиваш, ще се червиш и нищо не можеш да направиш. Затова човек 
трябва да знае откъде извира река Дунав.

Няколко седмици учехме, като гледахме все през прозореца, и 
учението ни вървеше много добре. Един ден децата излязоха навън, 
грабнаха прашки и започнаха да ни замерят с камъни. Как не им се 
молихме, какво не им думахме. Драги ми господине също им се кара, 
те обаче не разбират от дума, а продължават да ни замерят. Повече не 
можехме да останем в дървото, вдигнахме се във въздуха и отидохме в 
градската градина да се посъветваме там с другите врабци.

Градската градина е сборно място на всички врабци от града и 
неговите околности. Там можете да срещнете много мъдри врабци, 
врели и кипели в тоя живот, можете да срещнете стари стогодишни 
врабци още от времето на турското робство. Те не са много добри в 
летенето, но пък главите им са пълни с акъл, та за всичко могат да 
ви посъветват. Отидохме ние в градската градина, казахме всичко на 
старите врабци и тогава те ни посъветваха да вземем прашки и да 
върнем със същото на децата.

Така и направихме. На следващия ден причакахме децата на ъгъла. 
Те идеха към нас, разговаряйки шумно помежду си, без да подозират, 
че ги грози опасност, и щом излязоха иззад ъгъла, ние почнахме да ги 
замерваме с прашките и ги пръснахме като пилци. Като разпръснахме 
децата, се взехме веднага, та в класната стая, насядахме по чиновете и 
започнахме да учим. Учителят беше много доволен от нас и до края на 
годината нито едного не наказа, ние успяхме да изучим всичките букви 
с изключение на Чир. Той научи само буквите на своето име и можеше 
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надали – едва 
ли



да се подписва както печатно, така и ръкописно.
Докато ние учехме вътре в класната стая и печката бумтеше 

приятно, децата заеха предишното ни място върху дървото и 
оттам се мъчеха да надничат през прозореца, та дано и те нещо 
научат. Добре, ама навън вали сняг, вият виелици, ръцете на децата 
премръзнаха да се държат за клоните, затова те по цял ден си духаха 
на ръцете и пак не можеха да ги стоплят. Ние ги попоглеждаме 
отвътре, правим им разни физиономии, а през междучасията ги 
питаме добре ли е човек да стои в тоя студ на дървото и да учи 
наука през прозореца, а децата викат: Как ще е добре, измръзнаха 
ни ушите на тоя студ! Да ви измръзнат, казваме им ние, та да 
запомните друг път как сте замервали врабците с прашки.

Тъй изкарахме тогава учебната година и всички завършихме с 
отличие, а децата, дето през цялата година висяха отвън на дървото, 
завършиха с двойка и всички трябваше да повтарят класа. Когато 
се сбогувахме, Чир пита децата: Знаете ли откъде извира реката 
Дунав? Децата се почесват, подсмърчат, но нито едно не знае 
откъде извира реката Дунав, па надали и знаят, че има такава река. 

Те се помъчиха, помъчиха и накрая попитаха нас да им кажем. 
Чир излезе напред и не без известна гордост им каза откъде извира 
реката Дунав.

Чир до такава степен беше научил откъде извира реката Дунав, 
че насън да го попитате, веднага ще ви отговори. Защото който 
изучи веднъж науката, никога няма да я забрави. Науката е като 
велосипеда, драги ми господине – каза по тоя повод Драги ми 
господине, – научите ли се веднъж да карате велосипед, ще знаете 
да карате велосипед до края на живота си. А река Дунав извира от 
своите извори.

Йордан Радичков
БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИИзвънкласно четене

Къде се преместили врабците, щом ударило училищното звънче?
Какво научили врабците, докато гледали към класната стая от дървото?
Какво направили децата един ден?
Какъв съвет дали старите врабци в градската градина?
Как се справят врабците с ученето?
Къде са децата, докато врабците учат в класната стая?
Какво е науката според Драги ми господине?

Преразкажете разказа.
Нарисувайте серия от илюстрации 
по епизодите в разказа.
Съчинете случка по подобие на тази.

Какво научава Чир?
А) таблицата за умножение
Б) откъде извира река Дунав
В) буквите 

9
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Лятото отмина
с ален мак в косата,
с тежък сноп на рамо,
с огнен сърп в ръката.

Никне по ливади
минзухарът бледен –
той е сред цветята
тъжен цвят последен.

Ето, есен иде
в дреха златошита,
на глава с корона
от лозини вита.

Кошница тя носи 
в ръцете си бели,
с ябълки червени, 
с гроздове узрели.

Емануил Попдимитров

СБОГОМ, ЛЯТО

Природата е пълна с красотаПриродата е пълна с красотаПриродата е пълна с красота

Как поетът е обрисувал лятото?
Кое е последното цвете на лятото? 
Как изглежда?
Защо е тъжен есенният минзухар?
Как изглежда есента? Прочетете 
третото четиристишие от 
стихотворението.
Какво носи есента?

Открийте изброяване в 
стихотворението.
Научете стихотворението 
наизуст и го рецитирайте 
пред съучениците си. 
Организирайте конкурс за 
най-добър рецитатор.

Изреждането на предмети, лица 
или действия в литературното 
произведение се нарича изброяване.

сноп – вързани заедно 
стъбла на житни растения 

или дълги пръчки
сърп – назъбен нож с 

формата на дъга за рязане 
на растения 
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СЛЕД ВАКАНЦИЯТАСБОГОМ, ЛЯТО

Знанието е светлина!Знанието е светлина!Знанието е светлина!

Какво свършва с края на лятото?
Къде събира децата есента?
Каква е есента? Защо?
Кои са се събрали в училище?
За какво разговарят децата?
Как започва училищният ден?

Прочетете изразително 
стихотворението.
Разкажете за Вашия първи учебен ден.

Мина веселото лято.
Свърши лятната игра.
Есен радостна децата
пак  в училище събра.

Тук сме старите другари,
всеки се е променил,
всеки бърза да превари
и разкаже где е бил.

Всичките разказват... Всеки
се завръща ободрен
и започва леко-леко
пак училищният ден.

Никола Фурнаджиев

превари – изпревари
где – къде

Riva-New
Highlight

Riva-New
Sticky Note
вашия



НАЙ-СКЪПОЦЕННИЯТ ПЛОД
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E дин баща имал трима синове. Един ден ги повикал и им 
казал:

– Ще дам на трима ви по една кесия жълтици. Вървете 
по света и търсете най-скъпоценния плод. Който от вас ми го 
донесе, ще му дам половината от богатството си.

Взели тримата синове кесиите и тръгнали на три страни по 
света да търсят най-скъпия плод.

След три години тримата се върнали при баща си.
– Е – рекъл той, като се обърнал към най-големия си син, 

– донесе ли ми най-скъпоценния плод?
А той му казал:
– Най-скъпоценният плод, тате, трябва да е този, който е 

най-сладък. И аз ти купих едно свесло грозде. От всичките 
плодове, които ражда нашата земя, гроздето е най-сладкият 
плод.

– Хубаво си направил, синко – отговорил бащата, – хубав 
плод си ми донесъл. Ами ти какъв плод си ми донесъл? – 
обърнал се той към средния си син.

– Татко, аз мисля, че най-скъпоценният плод е този, 
който най-рядко се намира. Затова отидох в южните страни 
и ти купих редките плодове, които не растат у нас. Купих ти 
кокосови орехи, портокали, фурми, банани, по малко от всички 
други редки плодове. Ето ги: избери си, който ти хареса.

– Добре си направил, синко, хубави плодове си ми донесъл. 
Ще си избера един от тях.

После се обърнал към най-малкия си син:
– А ти, синко, какво ми донесе? Защо се връщаш с празни 

ръце?
– Вярно е, тате, че аз се връщам с празни ръце. Но парите, 

които ми даде, не похарчих за скъпи плодове. Аз постъпих, 
тате, в едно училище. И там учителите и книгите ме учиха цели 
три години. Плодовете, които набрах, не се виждат, защото те 
са в сърцето и ума ми. Мисля, татко, че те са също скъпоценни 
плодове... Като чул тези думи, бащата се зарадвал и казал:

– Ти си ми донесъл най-скъпите плодове, синко! Ти 
заслужаваш наградата. Защото няма по-скъпи плодове от тия, 
които знанието дава на човека.

Българска народна приказка

кокосови орехи, портокали, фурми, банани, по малко от всички 

– Добре си направил, синко, хубави плодове си ми донесъл. 

– А ти, синко, какво ми донесе? Защо се връщаш с празни 

– Вярно е, тате, че аз се връщам с празни ръце. Но парите, 

Знанието е светлина!Знанието е светлина!Знанието е светлина!

Riva-New
Highlight

Riva-New
Sticky Note
на нов ред
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Какво поискал бащата от синовете си? Какво им обещал?
Какъв скъпоценен плод донесъл на баща си най-големият син?
Какви скъпоценни плодове донесъл на баща си средният син? 
Открийте изброяването.
Какъв скъпоценен плод донесъл на баща си най-малкият син? 
Къде са най-скъпоценните плодове според него?
На кого дал наградата бащата? Защо?

Епизодът е част от разказ, приказка, басня. В него се разказва 
за постъпките на героите и за случката. Едно произведение 
обикновено съдържа няколко епизода, свързани в тяхната 
последователност.

Преразкажете приказката, като спазите последователността на 
епизодите.

свесло грозде – много 
гроздови зърна на една 

дръжка, грозд

Знанието е светлина!Знанието е светлина!Знанието е светлина!



В  ършитбата отдавна мина. Полята лежаха 
оголени и пусти. Една нощ заваля дъжд 
– равен и тих. На сутринта небето се 

избистри, ала над земята пропълзя хлад. 
Сребърни паяжинки се проточиха между 
шубраките. Есента бе дошла.

Старият щърк разтърси криле, огледа 
небето и си каза:

– Време е вече.
После събра неколцина от младите 

щъркове и им поръча веднага да разнесат 
заповедта за тръгване.

И една заран овчарят от могилата 
погледна надолу и се смая: цялото равнище 

край село беше побеляло. Стотици щъркели 
се бяха събрали и се готвеха за нещо. Овчарят 

свали свирката от уста, вгледа се нататък и се 
вслуша. Старият щърк говореше.

– Време е вече, деца – думаше той, – време е да се лети на 
юг. Денят намаля, нощите станаха хладни, скоро и слана може 
да падне. Днес ще трябва да пътувате. Свиках ви сега да си 
изберете водач и да се сбогуваме.

Щъркелите се размърдаха изведнъж. Чуха се учудени 
викове:

– Какъв водач! Нали си имаме! Ти си ни водил досега, 
ти ще ни водиш пак. Не искаме друг водач!…

Старият щърк поклати глава и кротко отвърна:
– Не, аз няма да ви водя вече. Аз няма да летя с вас. Аз 

ще остана тук.
– Но как така, защо? – развикаха се щъркелите.
– Стар съм вече, деца, и не мога. Не мога летя с вас.
– Ние ще те носим, ние няма да те оставим! – викаха 

най-младите. – Толкова години ти си водил всички, сега ние 
пък ще те отнесем. Не ще те оставим тук самичък…

– Не, не, мои мили – усмихна се старият щърк, – не 
можете ме отнесе вие. Планини и моря има да минавате, себе 
си с мъка ще занесете, та и аз ли ще трябва да ви тежа!… Не 
можете, пък и аз не ща. В чужбина не ми се мре. Тук ще си 
остана.

14

СТАРИЯТ ЩЪРК

Обичам те, Родино моя!Обичам те, Родино моя!Обичам те, Родино моя!

В
избистри, ала над земята пропълзя хлад. 

край село беше побеляло. Стотици щъркели 
се бяха събрали и се готвеха за нещо. Овчарят 

свали свирката от уста, вгледа се нататък и се свали свирката от уста, вгледа се нататък и се 

– Време е вече, деца – думаше той, – време е да се лети на 
юг. Денят намаля, нощите станаха хладни, скоро и слана може 
да падне. Днес ще трябва да пътувате. Свиках ви сега да си 

най-младите. – Толкова години ти си водил всички, сега ние 

можете ме отнесе вие. Планини и моря има да минавате, себе можете ме отнесе вие. Планини и моря има да минавате, себе 
си с мъка ще занесете, та и аз ли ще трябва да ви тежа!… Не 
можете, пък и аз не ща. В чужбина не ми се мре. Тук ще си 



Натъжиха се сърцата на младите щъркели. Как 
ще го оставят тук в студа, в дъжда, самичък? Но той 
отново се усмихна и подзе:

– Не ме жалете, не мислете за мене – така ми е 
по-добре. Мигар по-леко ще ми е да загина в топлите, 
но чужди краища или сред студените морски талази? 
Тук искам да остана и да умра аз. Че няма по-хубава 
земя от тая, дето съм видял слънцето за пръв път. 
Няма по-хубаво гнездо от онова гнездо върху 
сиромашкия комин, в което се излюпих и в което 
отгледах моите млади рожби. Тук аз зная всеки дол, 
всяка локва, всяка хижа. Разбирам езика на хората и 
ги обикнах, и те ме обичат като свой. Де и защо ще 
вървя другаде?… Защо се връщах всяка пролет?… 
Защо ще се върнете и вие пак насам, щом повее 
топлият вятър и се раззеленеят росните ливади?… 
Ще видите вие много страни, много поля и реки, морета и планини и ще 
разберете. Ще разберете, че никъде дъгата не е тъй хубава, както тука; че 
никъде песента на щурците, вечер, когато полето засинее, не е тъй радостна; 
че никъде димът на комините не е тъй топъл, както там, дето си пазил с 
крила малките си. Сега тръгвайте вече и добър ви път на юг!

Наведоха глави птиците и мълчаливо се сбогуваха. След малко – чу 
се пърхане на стотици криле. Ятото бавно се издигна. Закрепи се за миг в 
синьото небе. После се нареди в голям триъгълник и полека се понесе в 
хоризонта. Само едно бяло петно остана в посърналото поле. След миг и то 
се раздвижи, дигна се и спря после на един селски покрив. Старият щърк 
отиваше да прекара последните си дни в гнездото, дето се бе родил.

Константин Константинов 

15

Каква картина рисува авторът в началото на приказката? Кога е станала 
случката? Прочетете.
Кои са героите в приказката?
Защо старият щърк събира младите щъркове? Какво им поръчва?
Съгласни ли са щъркелите да тръгнат без стария щърк? Какво му предлагат те?
Защо старият щърк не тръгва с ятото щъркели? Прочетете думите му.
Къде отива старият щърк?

Всеки герой от приказка, 
разказ, басня, стихотворение 
е литературен герой. 

Преразкажете приказката.

Нарисувайте серия от 
илюстрации към приказката.

Обичам те, Родино моя!

шубраки – храсти
неколцина – няколко
сиромашки – беден
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– Хей, дръвче със зелено калпаче!
Нито тичаш ти, нито подскачаш.
Разкажи ми тогава как
не заплакваш самичко от сутрин до мрак?

РАЗГОВОР
– Да заплаквам? Какви ги бърбориш?
Ти не знаеш ли, птичият хор е
на квартира при мен.
И се люшка от песен клонака зелен.

Надя Кехлибарева

Извънкласно четенеИзвънкласно четене

БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИ

Кой разговаря с дръвчето?
Защо се тревожи детето?
Кой весели дръвчето?

Нарисувайте илюстрация към 
стихотворението.

Зелен юнак на един крак!
Ръце люшка из простора,
нещо шушне и говори.
Пролет в дрехи се облича,
есен дрехите съблича.
Що е то?

ГАТАНКА

(дървото)



Какви са врабците? Какво правят?
Какво виждат врабците и детето през прозореца?
Какво е желанието на детето?

ДЪЖД
Кой ниже огърлица ситна 
по жиците от часове? 
Коя ли птица ненаситна 
прозореца кълве, кълве?

Под стряхата врабците мокри 
въздишат, гледат като мен 
как скача в уличните локви 
с чадъра си денят здрачен.

И вече тъй ми се прищява 
игра на слънце и поле! 
А на стъклото, виж, остава 
едно носле, едно носле...

Йордан Русков
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Природата е пълна с красотаПриродата е пълна с красотаПриродата е пълна с красотаПриродата е пълна с красота

огърлица – накит, който се 
поставя на шията
здрач – полумрак

прищява ми се – приисква 
ми се

Без мен не могат цветята,
без мен не могат нивята,
без мен не може гората;
не ги ли споходя навреме,
там всичко започва да дреме,
и грижа наляга човека –
той мисли за мен и ме чака.
А дойда ли, вижте го вие:
той бяга от мен и се крие.
Е, тогаз – кой съм аз? 

ГАТАНКА

(дъждът)
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Лист отронва се и звънва
и отново тишина.
Утро е, навън се съмва
заръмява ведрина.

ЕСЕННА УТРИН В ПАРКА 

Вятърът помита мрака,
буди слънцето сега.
А фонтаните оплакват
опустелите гнезда.

Природата е пълна с красота

ЕСЕННА УТРИН В ПАРКА 

Природата е пълна с красотаПриродата е пълна с красота

Влезте в парка сутрин, вижте – 
всичко е като насън.
Скрито в шарените листи
капе лятото навън. 

Георги Господиновведрина –ясно време

Какво се случва с листата през есента?
Кой събужда слънцето?
Къде е скрито лятото?

Прочетете изразително 
стихотворението. 

Riva-New
Sticky Note
листи,



ЛИСТАТА
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Е дна сутрин кичестата липа в гората се пробуди 
изтръпнала от студ.

– Какво ли е станало? – помисли тя и разгледа 
наоколо.

Първите лъчи на слънцето се мятаха през 
високите върхове и падаха върху гората. И цялата гора 
изглеждаше сребърна и блестеше, блестеше.

И листата на липата бяха сребърни и също блестяха.
Беше тихо, тихо. Нищо живо се не обаждаше. Само 

близкият поток шумеше и водите му бягаха надолу, 
бистри и студени.

– Какво има? – пошушна липата.
– Слана, студена слана падна нощес – обади 

се един лист. Той искаше да каже още нещо, но се 
отрони и бавно падна.

Липата чу въздишката му. Скоро след това падна друг 
лист. По него друг…

– Листенца, какво правите?… Стойте! Защо падате?

Обичам плодовете.
Събличам лесовете.
Не чувам птича песен.
Наричате ме?
– Е.......

Асен Разцветников

ГАТАНКА

Природата е пълна с красотаПриродата е пълна с красотаПриродата е пълна с красотаПриродата е пълна с красота

Какво вижда една сутрин липата?
Защо падат листата?
Какво обещават те?

Открийте изброяването в разказа.
Открийте повторението в разказа.
Преразкажете  разказа.
По какво си приличат разказът и гатанката?

– Листенца, какво правите?… Стойте! Защо падате?

кичеста – с голяма и 
бухнала корона 
пазухи – пазви

кафени – кафяви
лес – гора

Елин Пелин

– Сбогом, сбогом, мила липо, наша родна майко 
– зашепнаха листата. – Есента е дошла вече. Нашият 
живот е свършен. Ние трябва да паднем, но в нашите 
пазухи ние отгледахме малки пъпки, пълни с живот. Те 
са облечени хубаво. Техните кафени люспички, макар и 
тънки, ще пазят сърцата им от студ и мраз. Те всякога ще 
бъдат готови за новия живот, който ще дойде с пролетта. 
От тях ще се развият нови листенца и ти пак цяла ще се 
облечеш с тях, стара майко. Сега сбогом! Сбогом!
– Сбогом! – пошушна липата.
И пожълтелите, попарени от сланата листи почнаха 

полека едно след друго да падат като златни птички около 
дънера на своята майка липа.

Riva-New
Highlight

Riva-New
Sticky Note
се пробуди,



Б   еше топъл есенен ден. През 
отворените прозорци на 
учебната стая влизаше тропот на 

коли, натоварени с царевица и тикви. 
Надничаха узрели жълти слънчогледи. 
Влезе учителят. Поздрави децата. 
Те скочиха на крака и му отвърнаха. 
Вратата скръцна. Показа се  
училищният слуга дядо Продан. 
Той внесе цял куп нови учебници. 
Учениците почнаха да викат от 
радост. Учителят раздаде на всички, 
които бяха внесли пари, по една 
хубава читанка, изпъстрена с чудесни 
картинки. Само Матейчо не получи 
нищо. Той нямаше пари за учебници.

– Дай и аз да разгърна твоята 
читанка – рече той на Димча и като се 
наведе, ръцете му се разтрепераха и 
очите му се наляха със сълзи.

– Защо плачеш? – попита го 
Димчо.

– Мъчно ми е – отвърна Матейчо.
– Кажи, нали си ми приятел!
– Нищо – отвърна Матейчо, 

избърса си очите и тръгна с наведена 
глава.

На пладне децата се пръснаха като 
орляк врабчета из селото. Димчо се 
прибра вкъщи, седна да обядва, ала 
не можа да преглътне първия къшей 
хляб. Тежко му беше за Матейча. 
Дълго мисли как да му помогне. Най-сетне се удари по челото и 
скочи пъргаво. То било много лесно!

Същата вечер той отиде в къщата на своя учител. Завари го 
в пчелника, ходи между кошерите. Димчо каза: „Добър вечер, 
учителю!“ – и изкара от пазвата си един вързоп левове, всичките, 
които беше събрал през лятото.

– Учителю – рече той, – тези пари са мои.

20

ПАНИЧКА МЕД

Знанието е светлина!Знанието е светлина!Знанието е светлина!

УЧИЛИЩЕ
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– Откъде ги имаш? – попита 
учителят.

– Аз през лятото носех на гарата 
узрели круши и ги продавах на 
пътниците. Парите скътах. Смятах 
да си купя с тях една орехова гъдулка 
с четири жички и лък от конска 
опашка. Много искам да стана 
цигулар… Но сега, като видях, че 
Матейчо си няма учебници, реших да 
дам моите пари. Аз догодина пак ще 
си спечеля пари, тогава ще си купя 
гъдулка. Вземи ги, учителю!

Но учителят не взе парите. Той 
се развълнува, помилва Димча по 
главата и рече:

– Прибери си парите. Аз вече съм 
поръчал на Матейча учебници по 
бедност. Но ти имаш добро сърце и 
ще станеш достоен гражданин. Ела 
сега да ти сипя малко мед в една 
паничка. Не се срамувай. През лятото 
ти си се трудил като малка работна 
пчела!

Ангел Каралийчев

Знанието е светлина!

През кой годишен сезон е станала 
случката, разказана от автора?
Какво донесъл дядо Продан в 
класната стая?
Защо Матейчо не получил читанка?
Как постъпил Димчо?
Какво казал учителят на Димчо? 
Какво му дал? Защо?

Преразкажете приказката.



Извънкласно четенеИзвънкласно четене
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ПЪТЕЧКИ

Как вървяла пътечката?
Какво настоявала тя?
Какво отговорила втората пътечка?
Какво решават пътечките? 
Какъв е новият път?

По какво стихотворението 
Пътечки прилича на народната 
приказка Двете козлета? А по 
какво се различава?

ПЪТЕЧКИПЪТЕЧКИ

Една пътечка
вървяла полечка,
докато стигнала до друга пътечка.
 
– Отмести се да мина! –
казала първата пътечка.
 
А втората рекла:
– Няма да се отместя,
защото ти си пътечка,
тънка като клечка!
По-добре да вървим заедно,
както всички умни пътечки вървят,
и да направим един широк път!
 
И три-ли, ли-ли,
двете пътечки се съединили.
Ех, че хубав бил новият път!

Леда Милева

Riva-New
Highlight

Riva-New
Sticky Note
„Пътечки“

Riva-New
Highlight

Riva-New
Sticky Note
„Двете козлета"



ДЕН НА БУДИТЕЛИТЕ

Кой събуждал умовете,
бранел българското слово,
та като вълшебно цвете
да разцъфне то отново?

Знам, книжовниците стари
свойте сили не пестили –
с книги, вестници, буквари
българския дух крепили.

Те събуждали в сърцата
мисли светли и съдбовни,
за да грейне свободата
над земите ни вековни.

Да се знае, да се помни,
че България е жива!
На будителите скромни
българинът китка свива.

Ангелина  Жекова
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Кой събуждал умовете,
бранел българското слово,
та като вълшебно цвете
да разцъфне то отново?

Знам, книжовниците стари
свойте сили не пестили –
с книги, вестници, буквари
българския дух крепили.българския дух крепили.

Те събуждали в сърцатаТе събуждали в сърцата
мисли светли и съдбовни,мисли светли и съдбовни,
за да грейне свободатаза да грейне свободата
над земите ни вековни.над земите ни вековни.

Да се знае, да се помни,
че България е жива!
На будителите скромни
българинът китка свива.

Ангелина  ЖековаАнгелина  Жекова

Какво иска да узнае детето?
Как е наречено българското слово? 
Какво създават книжовниците?
Какви мисли събуждали те?
Защо поднасяме цвете на будителите?

Направете албум с 
портрети и кратки 
бележки за наши 
будители.

съдбовно – нещо много 
важно

бранел – пазел

съдбовно

Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!
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ДВЕТЕ ПРИЯТЕЛКИ

П  рез една късна есенна 
нощ задухал силен вятър. 
Появила се буря. Студени 

ледени капки удряли листенцата на 
двете брезички. Вятърът се издигал 
високо нагоре, а после с цялата си 
сила се спускал върху двете дървета.

Брезичките се борели юнашки, 
но по-голямата започнала да 
отмалява. Клоните ѝ се огъвали 
постоянно и тя чувствала остра 
болка.

– Не мога повече! Ще загина! – 
заплакала тя.

– Не се плаши! Аз съм до тебе! 
казала по-малката брезичка. – 
Опитай се да заплетеш клоните си 
в моите! Така заедно ще бъдем по-
силни и вятърът няма да ни победи!

Послушала я по-голямата 
брезичка. Студеният вятър не успял 
да ги надвие.

На сутринта, когато всичко 
утихнало, по-голямата брезичка 
отместила встрани своите клончета, 
за да може утринното слънце да 
напече и клоните на малката ѝ  
приятелка.

ДВЕТЕ ПРИЯТЕЛКИ

рез една късна есенна 
нощ задухал силен вятър. 
Появила се буря. Студени 

ледени капки удряли листенцата на 
двете брезички. Вятърът се издигал 
високо нагоре, а после с цялата си 
сила се спускал върху двете дървета.

Брезичките се борели юнашки, 

отмалява. Клоните ѝ се огъвали 
постоянно и тя чувствала остра 

– Не мога повече! Ще загина! – 

– Не се плаши! Аз съм до тебе! 
казала по-малката брезичка. – 
Опитай се да заплетеш клоните си 
в моите! Така заедно ще бъдем по-
силни и вятърът няма да ни победи!

брезичка. Студеният вятър не успял 

На сутринта, когато всичко 
утихнало, по-голямата брезичка 
отместила встрани своите клончета, 
за да може утринното слънце да 
напече и клоните на малката ѝ  

Какво се случило в късната есенна нощ?
Как се чувствали двете брезички?
Защо заплакала по-голямата брезичка?
Какво предложила по-малката?
Какво спасило двете брезички?

Преразкажете приказката.

Димитър Никленов

отмалявам – 
изгубвам силите си

да надвия – да победяда

Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!

– 



КАЗВА СЕ 
ПРИЯТЕЛ ПРЪВ                  
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Какво може да направи истинският 
приятел за теб? 
Коя дума се повтаря? Защо?

Разкажете за своя пръв приятел.
Научете стихотворението наизуст.
Прочетете приказката „Бяла приказка“, откъдето е взето 
стихотворението.
В една детска песен се казва: 
„С приятели е весело на този свят, 
 С приятели, с приятели си най-богат!“.
Съгласни ли сте с това? 

Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!

Казва се приятел пръв, 
но защо е той такъв?
Затова, че пръв полита
в огъня да те спаси,
пръв и без да се запита
прав ли си, или не си,
пръв за теб леда пролазва,
пръв за теб пролива кръв –
ето затова се казва,
че приятелят е „пръв“!

Валери Петров

Riva-New
Highlight

Riva-New
Sticky Note
произведението

Riva-New
Highlight

Riva-New
Highlight

Riva-New
Sticky Note
падат кавичките

Riva-New
Sticky Note
падат кавичките

Riva-New
Highlight

Riva-New
Sticky Note
малко с
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У Недини слънце грее,
то не било ясно слънце,
най ми била сама Неда,
с черни очи еленови,
с дълги клепки босилкови,
с бели зъби бисерови,
с тънка снага самодивска.

Българска народна песен

У НЕДИНИ 
СЛЪНЦЕ ГРЕЕ

Обичам те, родино моя!

У НЕДИНИ 

Обичам те, родино моя!Обичам те, родино моя!

снага – тяло
клепки – клепачи

МОМИЧЕ 
МЪНИЧКО

– Мари момиче мъничко,
що си ми толкоз хубаво,
от небе ли си паднало,
или от земя никнало?
– Не съм от небе паднало,
ни съм от земя никнало – 
и мен е майка родила,
с прясно ме мляко поила,
с бистра ме вода къпала,
под звезди люлка вързала,
силни са ветри духали,
та ме във люлка люлеели.

Българска народна песен

По какво си приличат двете 
песни? Научете наизуст една от 
народните песни.

Народната песен е създадена от народа. В 
нея се пее и разказва за труда, за героите, за 
красотата на българската девойка, за мечтите 
и надеждите на хората.

Кое е слънцето, което грее 
у Недини?
Какви са очите на Неда?
Какви са клепките на Неда?
Какви са зъбите на Неда?
Каква е снагата на Неда?

Riva-New
Highlight

Riva-New
Sticky Note
сомж идно е



Преразкажете 
приказката.

МЕЧКАТА И ЛОШАТА ДУМА
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З   акачило се едно мече в един трънак. Минал 
дървар и извадил мечето от трънака.

Видяла го мечката и му рекла:
– Жив да си, човече! Голямо добро ми направи. 

Искаш ли да станем другари?
Сприятелили се мечката и човекът. Почнали често 

да се срещат.
Една вечер дърварят замръкнал в гората. Нямало 

къде да пренощува. Влязъл в мечата дупка. Мечката го 
нагостила.

На сутринта дърварят си тръгнал. Мечката го целунала 
и рекла:

– Прощавай, побратиме, че не можах да те нагостя, 
както трябва!

– Не се ядосвай, Мецано! – отговорил човекът. – Много 
добре прекарах. Само едно не ти харесвам – миришеш лошо.

Как започнало приятелството между мечката и дърваря?
Защо дърварят пренощувал в мечата дупка?
Какво ѝ казал сутринта?
Как мечката приела думите му?
Какво се случило по време на втората среща на дърваря 
и мечката?
Коя болка останала толкова време у мечката?

побратим – 
приятел, който 

ти е близък 
и верен като 

брат
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– Жив да си, човече! Голямо добро ми направи. 

На сутринта дърварят си тръгнал. Мечката го целунала 

добре прекарах. Само едно не ти харесвам – миришеш лошо.
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Домъчняло на мечката. Рекла му:
– Вземи брадвата и ме удари по главата.
Ударил я дърварят. Потекла кръв, ала мечката нищо не 

казала и човекът си отишъл.
Минало се много време. Веднъж дърварят пак попаднал 

в мечата дупка. Мечката го посрещнала и го нагостила. На 
тръгване мъжът попитал:

– Какво стана, Мецо, с раната?
– Коя рана? – попитала мечката.
– Дето те ударих по главата...
– Е, тя ме боля, преболя, зарасна и съвсем я забравих. 

Ала тая дума, дето тогава ми рече, никога няма да я 
забравя.

Българска народна приказка



Е дин баща разделил целия си имот между 
тримата си синове. Останал му само 
един скъпоценен пръстен.

– Този пръстен – казал бащата – ще дам 
на оня от вас, който стори най-голямо добро. 
Тръгвайте сега на път и се върнете след една 
година. Тогава ще ми разкажете кой какво е 
направил.

Синовете се разделили и тръгнали на път.
След година се върнали и всеки разказал 

какво е извършил.
Първият казал:
– Един богат човек ми даде без разписка 

пълна торба със злато. Никой не знаеше за 
това. Мина време и богаташът умря. Аз върнах 
парите на жена му.

– Ти, синко, си постъпил честно – казал бащата.
Вторият казал:
– Вървях край една воденица. Гледам: дете се дави във водата. Аз се хвърлих 

и го спасих.
– Ти, синко, си постъпил великодушно – отвърнал бащата.
Третият казал:
– Минавах през една гора. Гледам: двама разбойници 

нападнали един човек. А той беше най-големият ми враг. 
Аз се притекох на помощ и го избавих.

– Прегърни ме, сине мой! – зарадвал се бащата. – 
Пръстенът се пада на тебе. 

Най-голямото добро на този свят е да прощаваш и да 
отплащаш на злото с добро.

Българска народна приказка
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НАЙ-ДОБРИЯТ СИН

Е

Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!

На кого бащата обещал да даде 
скъпоценния пръстен?
Какво добро направил първият син?
Каква добрина извършил вторият?
Какво разказал третият син? 
На кого бащата дал пръстена? Защо?

великодушие – 
готовност да 

помогнеш, да се 
пожертваш, без 
да чакаш награда 

По какво тази приказка 
прилича на приказката „Най-
скъпоценният плод“?
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НАЙ-ДОБРИЯТ СИН ГЪЛЪБИЦАТА И МРАВКАТА

Една изжадняла гълъбица с бели 
пера потапяше човка в бистър 
ручей, когато една мравка падна 

от един клон във водата. Клетата мравка 
напразно се мъчеше да се измъкне от 
тая водна лента, която в нейните очи 
изглеждаше цяло море.

Гълъбицата я видя, съжали я и 
ѝ протегна от брега стръкче трева. 
Мравката се хвана с крачетата си за него 
и бързо излезе на сухо.

– Благодаря ти, гълъбице! – каза 
мравката с тънък глас. – Няма да те 
забравя!

Но гълъбицата дори не чу тия благодарности, защото хвръкна 
веднага. Тя кацна на един клон, който се оглеждаше в ручея, и остана 
неподвижна. Беше радостна, че е извършила едно добро дело.

Един немирник я видя и се приближи безшумно до дървото.  
Опъна прашката си, за да удари с камък прелестната птица, която 
не забелязваше опасността. Ала малката мравка я забеляза и бързо 
ухапа момчето по петата.

– Ах! – извика то и изтърва прашката си.
Гълъбицата литна високо в небето, но и оттам достигаха думите 

на песента ѝ. 
– О, колко хубаво е да правиш добро!
А през това време мравката, поела отново пътя край ручея, си 

казваше:
– Какво хубаво цвете е признателността, която се ражда от 

стореното добро!
Лафонтен

Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!

Къде паднала мравката?
Как гълъбицата ѝ помогнала?
Какво обещала мравката?
Каква опасност дебнела 
гълъбицата?
Защо момчето изпуснало 
прашката си?
Какво си мислели гълъбицата и 
мравката?

Определете епизодите в баснята. 
Илюстрирайте ги и направете 
картинна книжка.

Басня е кратко литературно 
произведение, в което се осмиват 
човешки недостатъци. Обикновено 
герои в баснята са животни и 
предмети.

ГЪЛЪБИЦАТА И МРАВКАТА



ЗЛАТНАТА ВРЪВЧИЦА

Н а младини дядо Нейко беше 
овчар. Цял живот премина в 
гората с овцете и козите. А 

сега е стар, недовижда и живее от 
помощта на добрите хора.

Един ден старецът беше 
приклекнал до зида на общината 
и се припичаше на топлото 
мартенско слънце. В това време 
пристигна отнякъде пътник, 
чужденец. Той яхаше охранен 
кон. Дрехите му бяха нови и скъпи. 
Пътникът спря и скочи пъргаво от 
коня.

– Добър ви ден, хора! – подвикна 
весело той на събраните пред общината 
селяни.

Селяните поздравиха с почит пътника.
– На гости ви ида! – засмя се пътникът. – Търся тук един стар 

познайник. Кажете ми, жив ли е още старият овчар дядо Нейко? 
Във вашето село ли е още?

– Ей го, е! – посочиха селяните стареца.
Човекът го приближи, пое и целуна десницата на стареца. 

Селяните гледаха смаяни: такъв богат човек целува ръка на бедния 
старец!

– Как си, дядо Нейко, живо-здраво ли си?
– Е, че сполай на бога, живея… А ти кой си? И отгде ми знаеш 

името?
– Не ме ли позна дядо Нейко? Аз съм от вашето село. Аз съм 

Камен…
– Камен! Сирачето Камен! – извикаха селяните. – Гдето го 

пропъдиха лошите му братя и той се изгуби още от малко момче?
– Камене, ти ли си, Каменчо?… Върна ли се, Каменчо? – 

плачеше дядо Нейко от радост.
– Аз съм, дядо Нейко. Помниш ли? Тогава аз минах в полето 

покрай твоето стадо. Вървях и плачех. Видя ме ти. Хляб ми даде 

Селяните гледаха смаяни: такъв богат човек целува ръка на бедния 
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Знанието е светлина!

ЗЛАТНАТА ВРЪВЧИЦА

На младини дядо Нейко беше 
овчар. Цял живот премина в 

Знанието е светлина!Знанието е светлина!Знанието е светлина!Знанието е светлина!Знанието е светлина!Знанието е светлина!Знанието е светлина!Знанието е светлина!
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десница – дясна ръка
сполай на Бога – благодаря на Бог

отгде – откъде

Какъв е бил дядо Нейко като млад? Къде е преминал животът 
му? А как живее сега?
Кой пристига един ден в селото? Кого търси гостът?
Кой е гостът? Какво разказва той на дядо Нейко.
Защо Камен е връзвал по една жълтица на всяко възелче на 
връвчицата, която дядо Нейко му е дал?

Преразкажете приказката. 

Знанието е светлина!Знанието е светлина!Знанието е светлина!

и добри съвети. „Върви, 
Каменчо, по света! – 
рече ми ти. – Но помни: 
не проси, а с труд 
изкарвай прехраната си! 
Не забравяй и другите. 
Прави добро на хората, 
синко!“ Беден беше и ти 
като мене, дядо Нейко. 
За спомен ми даде една 
връвчица, която отряза 
от цървула си. Поръча 
ми след всяка добрина да 
връзвам по едно възелче 
на връвчицата. Послушах 
съвета ти. Правих добро 
и сполучих. Ето твоята 
връвчица. Тя беше златна 
за мене. Познаваш ли я?

И чужденецът подаде 
една лъскава връвчица 
на стареца. Наистина 
тя беше същата негова 

връвчица, но сега на всяко възелче висеше по една жълтица.
– Че това са жълтици, синко! – извика разтрепераният от радост старец.
– Жълтици, дядо Нейко. Нали ти сам ми каза тогава, че който прави добро, 

добро сполучва. Ето, ти ме посъветва тогава за добро и аз ти се отплащам сега.
Георги Райчев
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ФРАНКЛИН И 
КОМПЮТЪРНАТА ИГРА  

В сичко започна един ден след училище.    
Мечето Рошко предложи да играят на криеница.
– Мене не ме бройте – каза бобърчето. – Прибирам се и 

ще играя на компютъра. Имам нова игра – „Строители на язовири“. 
– И мене не ме бройте – каза Франклин. – Трябва да подредя 

стаята си.
– Ами довечера? Ще дойдеш ли да поиграем футбол? – попита 

мечето.
– Ще дойда! – обеща Франклин.
Франклин и бобърчето тръгнаха заедно. По пътя бобърчето 

говореше само за компютърната игра.
– Може ли да погледам, докато играеш? – попита накрая 

Франклин.
– Може, но само ако мълчиш – съгласи се бобърчето.
Но когато седнаха пред компютъра, Франклин забрави, че трябва 

да мълчи.

Всичко започна един ден след училище.    

БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИ Извънкласно четене



Какво предлага един ден мечето Рошко?
Защо бобърчето не желае да играе?
Какво казва Франклин, докато гледа компютърната  игра?
Кой прекъсва играта?
Защо Франклин забравя за футбола? Какво обещава?
Докога играе Франклин?

Преразкажете 
приказката. 
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БА
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КИИзвънкласно четене

– Внимавай! – викаше той. – Не минавай оттам! Мини 
отсам! Отваряй си очите! По-бързо! Я, дай да поиграя и аз!

Малко след това влезе мама Бобърка и каза:
– Край на играта. Време е за вечеря.
На другия ден, когато дойде училищният автобус, Франклин 

седна до мечето Рошко.
– Къде беше снощи? – попита мечето. – Защо не дойде да 

поритаме?
– О, не! – хвана се за главата Франклин. – Забравих. Играх 

на компютърната игра на бобърчето и изобщо не се сетих за 
футбола.

– Довечера пак ще играем – каза мечето.
– Непременно ще дойда! – обеща Франклин. – Този път 

няма да забравя.
След училището Франклин отново се отби при бобърчето. 

То вече играеше на компютъра и беше стигнало трето ниво.
– Браво! – възкликна Франклин. – Нека сега да опитам и аз!
– Добре, но по-късно. Първо ще поплуваме.
– Моля те! Моля те! – извика Франклин. Ще поиграя само 

няколко минутки...
Бобърчето се съгласи. Но след като започна да играе, 

Франклин вече не можеше да спре.
Бобърчето го почака, накрая се ядоса и излезе.
Франклин игра, докато стана много късно и мама Бобърка 

го изпрати вкъщи.
Полет Буржоа

На другия ден, когато дойде училищният автобус, Франклин 

– Къде беше снощи? – попита мечето. – Защо не дойде да 

– О, не! – хвана се за главата Франклин. – Забравих. Играх 
на компютърната игра на бобърчето и изобщо не се сетих за 

Какво предлага един ден мечето Рошко?

го изпрати вкъщи.го изпрати вкъщи.

Riva-New
Highlight

Riva-New
Sticky Note
пада ,

Riva-New
Highlight

Riva-New
Sticky Note
тире с два интервала
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ОРЕЛ, РАК И ЩУКА

Орел и рак, и щука
не зная по каква сполука,
такваз им работа дошла
да теглят заедно кола.

И ето, те се впрягат,
напъват се, напрягат,
ей тъй, че ще се пукнат чак,
но пустите кола не мръдват пак.

Те можеха подкара
най-лесничко товара,
но нà! Орелът кат крилат
все теглел нависоко.

Кир Рачо теглел наназад,
а щуката – в дълбоко.
Кой крив, кой прав – не знам,
но товарът и до днес е там.

Несговорна дружина
не могат си почина.

Петко Р. Славейков

Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!

С каква работа се захванали орелът, ракът и 
щуката?
Защо колата не се помръдвала?
Кой е виновен за несвършената работа?

За кои хора се отнася 
разказаната случка?

кир Рачо – 
господин Рачо
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ЗИМА ИДЕ

Всеки ден редей гората,
рони сух листец.
Скоро ще покрий земята
пухкав бял снежец.

Как се променя гората през зимата?
Кой е доволен от настъпването на зимата? 
Защо?

Прочетете 
стихотворението 
изразително.

Природата е пълна с красотаПриродата е пълна с красотаПриродата е пълна с красотаПриродата е пълна с красота

И комини ще запушат
над къщята вред.
Ще замлъкнат, ще се сгушат
ручеи под лед.

 И пързалките тогава
ще намерим пак.
Весел вик ще се раздава
вън до тъмно чак…

Кирил Христов

редей гората – 
оредява, остава без 

листа

ОРЕЛ, РАК И ЩУКА

Riva-New
Highlight

Riva-New
Sticky Note
не е болд
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ДЕКЕМВРИ

Природата е пълна с красота

ДЕКЕМВРИ

Природата е пълна с красотаПриродата е пълна с красота

Какво носи декември?
Какво ще застелят снеговете?
Кои са цветята на зимата?
Как ще се забавляват децата?
По какво си приличат стихотворенията 
Декември и Зима иде?

Открийте изброяването в 
стихотворението.
Прочетете изразително 
стихотворението.

невяста – млада 
жена, булка

Декември, ти донесе
мъгли и студ, и вятър,
и с облаци надвеси
небето над земята.
 И как са кратки дните,

и колко пуст е дворът!
Край огъня присвити,
стоят на топло хората.

Но скоро снеговете
с килимите си бели
гори, нивя, полета
грижливо ще застелят.
 

На зимата цветята —
снежинките – ще падат
и пак ще е земята
като невеста млада.
 И с радост ний тогава

ще си нарамим ските,
и весели, и здрави
ще идем в планините.

Елисавета Багряна

Riva-New
Highlight

Riva-New
Sticky Note
не са курсив, а в кавички



ОЙ, КОЛЕДО
Ой, Коледо, мой Коледо,
родило се Боже чедо!
Вредом носят благи вести
скъпи гости доброчести.
През полето, през кошарите
минали са коледарите.
Сторили им път лозите,
под снега на топло скрити,
чули младите им стъпки
семена и плодни пъпки.
В коледната вечер свята
сън сънувала земята,
че ще бъдат вече дните
по-богати и честити
и по-радостни сърцата,
и по-весели децата.
Вредом ходят с песни стари
скъпи гости коледари...
Ой, Коледо, мой Коледо,
родило се Боже чедо!

 Народна песен
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Кои са скъпите гости?
Какви вести носят те?
Къде са минали коледарите? 
Какъв сън е сънувала земята в коледната нощ?
Какви са коледарските песни? 

Открийте повторението в народната песен. 
Намерете и изслушайте и други коледарски 
песни. 
По какво песента прилича на песните за 
Коледа, които пеете в урока по музика?

блага вест – добра 
новина

доброчести – 
честит, щастлив

блага вестблага вестблага вест

Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!



38

ШАРЧО И МАРЧО

Празник е, празник е днес!

ШАРЧО И МАРЧО

Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!

мерудия – зелена 
подправка (чубрица, 

магданоз и др.)

Н аправили си Шарчо и Марчо за Коледа наденичка. 
Зарекли се девет пъти, че преди празника няма да 
я изядат. Затова я направили соленичка – да се не 

поврежда. 
Закачили наденичката на гвоздей, а те се изправили под 

гвоздея.
– Шарчо – рекъл Марчо, – знаеш ли до Коледа колко дена 

има?
– Пет дена – отговорил Шарчо.
– Много време, другарче.
– Много, Марчо.
Позамълчали. Позамислили се. Марчо пак се обадил:
– Ние като че не посолихме както трябва наденичката. 

Ще се повреди. Не може да издържи до Коледа. Да я опитаме 
за сол.

– И аз тъкмо туй щях да ти кажа – рекъл Шарчо. – 
Трябва да я опитаме!

Дръпнал Марчо – откъснал от наденичката. 
Отхапал Шарчо, и той си глътнал късченце. 
Соленичка – ще издържи до Коледа.

Изправили се пак под гвоздея.
– Марчо – рекъл Шарчо, – аз забравих, 

сложихме ли ѝ чер пипер? Без пипер нищо не 
струва!

– И аз забравих – казал Марчо, – да я 
опитаме.

– И аз тъкмо туй щях да 
кажа – добавил Шарчо.

Дръпнал Шарчо – опитал 
наденичката. Отхапал Марчо – 
глътнал си късченце.

И пиперец има наденичката. 
Добре е направена. Ще издържи 
до Коледа.

Изправили се пак под гвоздея.
– Шарчо – рекъл Марчо. – Не се сетихме и за мерудия да 

я опитаме.
– Наистина – отвърнал Шарчо. – Щом ще я държим за 
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такъв голям празник, трябва и за мерудия да я опитаме.
Опитали и за мерудия наденичката.
Девет пъти се зарекли, че преди празника няма да я 

изядат, и девет пъти я опитвали дали е направена както 
трябва.

На десетият път Шарчо рекъл:
– Марчо, колко дена има до Коледа?
– Нали ти сам ми каза преди малко – пет.
– Щом е тъй, Марченце, наденичката не може стоя на 

гвоздея. Трябва да я преместим на по-скришно място. Ще я 
изяде някой брат или сестрица, та отиде клетвата.

– Да я преместим, Шарченце.
И преместили… само връвчицата на наденичката.

Ран Босилек

Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!

На десетият път Шарчо рекъл:
– Марчо, колко дена има до Коледа?– Марчо, колко дена има до Коледа?
– Нали ти сам ми каза преди малко – пет.– Нали ти сам ми каза преди малко – пет.
– Щом е тъй, Марченце, наденичката не може стоя на 

гвоздея. Трябва да я преместим на по-скришно място. Ще я гвоздея. Трябва да я преместим на по-скришно място. Ще я 
изяде някой брат или сестрица, та отиде клетвата.

– Да я преместим, Шарченце.
И преместили… само връвчицата на наденичката.

Кои са Шарчо и Марчо?
Какво си направили Шарчо и Марчо?
Какво си обещали?
Колко пъти опитвали наденичката?
Защо останала само връвчицата?

Разкажете дали ви се е случвало 
подобно преживяване.
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ДЯДО КОЛЕДА          

Сняг на облаци се вдига.
Дядо Коледа пристига
в златна хубава шейна
чак от Стара планина.
Дзън, дзън, дзън.
Звънци звънят.
В сладък сън децата спят.

Но да знаят той що носи,
ще наскачат голи, боси
и ще вдигнат шум безкрай.
„Дай на мене, дядо, дай!
На мен кукла, на Стоян
топка или барабан!“

Гео Милев

Кой пристига в снежната нощ?
Откъде идва той?
Защо децата не чуват 
звънчетата?
Как биха постъпили децата, 
ако знаят какво носи Дядо 
Коледа? 
Какви подаръци си пожелават?

Напишете писмо до Дядо 
Коледа и споделете какъв 
подарък желаете за празника.

Извънкласно четенеИзвънкласно четене
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Кога баба разказва своята приказка?
За кого разказва тя? Как изглежда той?
Какво носи ?
Как ще разберат хората, че е наблизо?
Кога и как ще го видят децата?

Помислете – по какво си 
приличат стихотворенията 
„Приказка“ – Елисавета 
Багряна и „Дядо Коледа“ – Гео 
Милев. 

Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!

Снежна вечер срещу 
празник.
Баба приказка разказва:

Там, от Севера далечен, 
в бял кожух облечен,

два елена хвърковати
впрегнал той в шейната,

кош играчки натоварил
и насам подкарал.

Днеска-утре ще пристигне,
няма шум да вдигне.

Само златните звънчета
с трепетни гласчета

посред нощ и сняг, и вихър
ще прозвънват тихо.

Той над всеки дом ще мине,
всекиму в комина

дар ще пусне и нататък
ще лети с шейната...

Нийде лампа да не свети,
всички мирно спете – 

ще го видите насъне,
щом звънчето звънне.

Елисавета Багряна
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СУРВАКАРСКА 
ПЕСНИЧКА

Дъб се вдига
сред полето,
връх му стига
до небето.

Клони свежда 
до земята 
и нарежда
със листата.

„Колко цвете
по полето,
толкоз радост
на сърцето.

Живо, здраво
догодина,
догодина,
до амина.“

Стоян Дринов

Къде стои дъбът? 
Какъв е той?
Какви пожелания нарежда?

Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!

Какво бихте пожелали вие, ако 
сте сурвакари?
Направете /нарисувайте/  
сурвачка.

Кога ни сурвакат сурвакарите?
А) на Коледа 
Б) преди Нова година 
В) на Нова година

до амина – дълго 
време

Riva-New
Highlight

Riva-New
Sticky Note
пада
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НА ПЪРЗАЛКАТА                               

– Ах, каква пързалка има,
Анче, тази зима! –
каза бате със въздишка,
уж четеше книжка.
 
И измъкнахме се двама,
без да види мама.
Ванка, Сашко, Милка, Гого –
смях и глъч до Бога!
 
Кой с кънките, кой с обуща
по леда се спуща.
В нашата шейна пък има
място за петима.
 
Накачихме се веднага,
че денят си бяга
и потеглихме лудешки
с викове и смешки.
 
Но щом стигнахме до края,
как стана, не зная –
прекатури се шейната
и ний – на земята!

Аз ударих си ръката,
скъсах си яката.
Бате триеше припряно
лявото коляно.
 
Сашо здраво си охлузи
румените бузи,
а раздрана бе на Милка
новата престилка.
 
Но пострада клети Гого,
види се, най-много:
той загуби си калпака
и със глас заплака.
 
Сбрахме се пак – плахи, бледи,
с болки и повреди…
Но след малко се разсмяхме
и в шейната бяхме.
 
Карай! Да се наиграем,
па макар да знаем,
че след днешната пързалка
ще ядем тупалка!

Елисавета  Багряна

На какво се възхищава детето?
Какво правят двамата с баткото? 
С кого се забавляват?
С какво се пързалят децата?
Защо бързат?
Какво се случва накрая? Кой е пострадал?
Дълго ли тъгуват децата?
Как завършва денят?

Играта радост ми дарява!

Прочетете изразително 
стихотворението.
Разкажете за Вашите 
любими зимни игри.

глъч – шум

прекатури се шейната
и ний – на земята!

Но след малко се разсмяхме
и в шейната бяхме.

Карай! Да се наиграем,
па макар да знаем,
че след днешната пързалка
ще ядем тупалка!

Елисавета  Багряна

На какво се възхищава детето?
Какво правят двамата с баткото? 

Какво се случва накрая? Кой е пострадал?
Прочетете изразително 
стихотворението.
Разкажете за Вашите 
любими зимни игри.

Riva-New
Highlight

Riva-New
Sticky Note
малко в
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Името
ни отличава.
То и нещо пожелава:
Здравко
трябва да е здрав.
Добри
добрини да прави.
Веско
да е с весел нрав.
С ум да се прослави
Слави.

ИМЕНА 

За какво ни служи името?
Какво се пожелава с него?
Какво се случва, когато не 
подхождат имената?
Каква е молбата на детето?

Проучете какво означава 
Вашето име. Подхожда ли Ви 
то?

Ала често,
в лоша дата,
не подхождат имената...
Здравко
болен е от грип.
Добри
пак беля ще стори.
Веселин
е с мрачен вид.
Слави
глупости говори...
Мили боже,
помогни ми
да заслужа
свойто име!

Гeорги  Константинов

Играта радост ми дарява!Играта радост ми дарява!Играта радост ми дарява!Играта радост ми дарява!

ни отличава.
То и нещо пожелава:То и нещо пожелава:

трябва да е здрав.

добрини да прави.

да е с весел нрав.
С ум да се прослави

ИМЕНА 

Играта радост ми дарява!Играта радост ми дарява!Играта радост ми дарява!Играта радост ми дарява!

Riva-New
Highlight

Riva-New
Sticky Note
малко в

Riva-New
Highlight

Riva-New
Sticky Note
малко в
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Б ило сред зима и снежинки се сипели като пух от небето. 
Една царица седяла до прозореца с рамка от черно 
абаносово дърво и шиела. Както шиела и от време на 

време поглеждала към снега, убола си пръста и върху снега 
паднали три капки кръв. И аленото изглеждало толкова хубаво 
върху белия сняг, че тя си помислила: „Ах, да имах дете бяло 
като сняг, с бузи, алени като кръв, и с коси, черни като дървото 
на прозореца!“.

Не минало дълго време и тя родила дъщеричка – бяла като 
сняг, с бузи, алени като кръв, и с коси, черни като абаносово 
дърво, и затова я нарекли Снежанка. Но щом родила детето, 
царицата умряла.

След една година царят се оженил повторно.
Втората му жена била хубава, но горда и високомерна и 

не могла дори да си помисли, че друга може да я превъзхожда 
по красота. Имала тя едно вълшебно огледало и колчем се 
изправяла пред него да се огледа, думала:

– Огледало, огледало, повтори, че на света никъде не си 

Най-хубаво е у дома!

ило сред зима и снежинки се сипели като пух от небето. 
Една царица седяла до прозореца с рамка от черно 



Какво се случило с царицата, докато шиела?
Какво си помислила тя?
Изпълнило ли се желанието на царицата?
Как изглеждало детето? Как го нарекли?
Каква била втората жена на царя?
На кого говорила тя? Какво питала?
Какво отговорило огледалото?
Как се чувствала царицата, като чула думите на огледалото? Какво решила?
Защо мащехата поръчала на ловеца да убие Снежанка?
Как се чувствала царицата, като чула думите на огледалото? Какво решила?
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видяло друга с мойта красота!
И огледалото отговаряло:
– Ти, царице, на света първа си по красота.
И тя била доволна, защото знаела, че огледалото говори 

истината.
А Снежанка растяла, растяла и все повече се разхубавявала. 

Като навършила седем години, била хубава като ясен ден, по-
хубава дори от самата царица.

Веднъж царицата пак се изправила пред огледалото:
– Огледало, огледало, повтори, че на света никъде не си 

видяло друга с мойта красота!
Но този път огледалото отвърнало:
– Ти, царице, си дарена с извънмерна красота, но Снежанка 

е за мене най-красива на света!
Изтръпнала от страх царицата, пожълтяла и позеленяла 

от завист. От този миг сърцето ѝ се обръщало, щом зърнела 
Снежанка. И тя намразила безкрайно момичето.

Като бурени избуяли завистта и злобата в душата ѝ. Не 
намирала покой ни денем, ни нощем. Накрая повикала един 
ловец и му рекла:

– Не искам вече да виждам това дете пред очите си. Заведи 
го в гората и го убий...

Братя Грим

Потърсете приказката в интернет. 
Прочетете я от електронен източник.

абанос – черно дърво
думала – казвала

колчем – колкото пъти

Най-хубаво е у дома!

 – черно дърво – черно дърво – черно дърво
 – казвала – казвала – казвала

– колкото пъти– колкото пъти– колкото пъти



47

Разкажете приказката по илюстрациите.

Най-хубаво е у дома!



ТРИТЕ ГЪРНЕТА

Живял някога мъдър и богат човек на име Амар Синг. 
Той не се бил родил мъдър и богат, а стигнал и 
до двете с много труд. Помъдрял, докато решавал 

трудностите в живота, а богатството събрал след много години 
упорит труд.

Той имал трима синове. Когато вече остарял, решил да 
раздели богатството си между тях. Повикал и тримата и им 
казал:

– Синове мои, не е далеч денят, в който няма да бъда между 
вас. Затова разделих цялото си богатство между трима ви. Под 
леглото в моята стая съм скрил три гърнета – по едно за всеки. 
Обещайте, че няма да ги вземете,  преди да е дошло времето. 
Дотогава продължете да живеете в тази къща и да работите 
заедно. Разбрахте ли какво искам?

– Ти го каза съвсем ясно, татко! – отговорили синовете. – 
Обещаваме да изпълним желанието ти.

Не минало много време и Амар Синг починал. Отначало 
сновете му продължили да се грижат за имота, както били 
обещали. Но после нещата се променили. Жените им 
почнали да се карат, децата им да се бият.  Братята 
разбрали, че е дошло време да поделят бащиното 
имане и да се разделят. Намерили гърнетата. 
На всяко било написано точно името на 
всеки един от тях. Но когато ги отворили, 
те останали изненадани! И по-точно – 
разочаровани.

Най-големият получил гърне с пръст. 
Вторият намерил в гърнето си рог 
от крава, а най-малкият открил шепа 
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въглищен прах.
– Какво значи това? – възкликнал най-

големият.
– Не мога да повярвам, че баща ни се е 

подиграл с нас – казал вторият.
– Несъмнено той е искал да ни каже нещо 

– заключил най-малкият. – Но какво е то?
Братята потърсили съвет от възрастни 

хора в селото, прочути с мъдростта си, но и 
те не успели да им помогнат.

Накрая тримата решили да тръгнат по 
села и градове и да търсят човек, който да 
им обясни загадката, оставена от баща им.

Дълго вървели и един ден спрели до 
колибата на стар мъдрец. Влезли, почтително 

му се поклонили и му разказали всичко. 
Мъдрецът ги изслушал и рекъл:

– Е, синове мои, ако бяхте помислили както 
трябва, щяхте да се досетите какво е искал да 
каже вашият баща... Гърнето с пръстта означава 

бащините ти ниви и земи – казал той на големия 
син. – На  втория е оставил всичките си животни. А на 
най-малкия се пада бащиното злато. Не сте ли чули да наричат 
въглищата черното злато... Надявам се, че разбрахте бащиното 
желание.

Поблагодарили братята на мъдреца и се върнали у дома. 
Разделили бащиния имот и до края на живота си живели в щастие 
и благополучие.

Индийска приказка

Как човекът станал мъдър и богат?
Какво казал бащата на синовете си?
Какво обещали те?
Как продължил животът им след смъртта на бащата?
Какво открили в гърнетата?
От кого потърсили съвет братята? Какъв съвет им дал мъдрецът?
Как заживели тримата братя, след като разделили бащиния имот?

Определете епизодите в приказката.
Преразкажете приказката.
Подгответе приказката за представяне 
на сцена, драматизирайте я.
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МЕЖДУ НАС ДА СИ ОСТАНЕМЕЖДУ НАС ДА СИ ОСТАНЕ

Между нас да си остане:
гледам си в мазето коте.
Разберат ли, ще го хванат –
вкъщи нашите са против...
Тайничко съм го обучил
(ако ще да вярва Лазар!)
да се хвърля с парашутче
от камарата със праза,
да се гмурка по моряшки
между зелето в качето,

да разсича със опашка
цяла тухла на парчета.
Дни наред съм го дресирал
как със нокътче, без ноти
„Котешкият марш“ да свири
по бурканите с компоти...
Жалко. Бих ви го показал
(и на Лазар, де!) с охота.
Но не мога. В тайна пазя,
че в мазето гледам коте.

Виктор Самуилов

Какво крие детето? Защо?
На какво е обучено котето?
За какво е дресирано то?
Защо детето не може да покаже котето?

Какво друго може да прави котето? 
Продължете историята.
Работете по групи.

охота – желание

Играта радост ми дарява!Играта радост ми дарява!Играта радост ми дарява!Играта радост ми дарява!
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Как звъни звънецът?
Кой звъни? Какъв е?
Защо звъни?
Какво казва по-малкото дете на батко си?
Кое е смешното?

Прочетете изразително 
стихотворението.

ЗМЕЙ НА ВРАТАТА

Вън звънецът звънка
тънко, сякаш пей.
– Батко, кой ни търси?
– Някакъв си змей.
 
– Змей? Какъв е?
– Грозен.
И деца краде.
– И защо ни търси?
– Да ни изяде.
 
– Ти какво му каза?
– Да намине пак.
– Батко, извинявай,
ама си добряк!
 
Аз на твое място
щях да бъда друг —
щях да му отвърна,
че ни няма тук!

Андрей Германов

Играта радост ми дарява!
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В алеята на алената Роза
израснала неканена и взела важна поза
една бъбрива
Коприва.
– Ах, Розичке, защо си тъй щастлива?
С нас двете 
не би могло да се сравнява друго цвете:
аз съм парлива,
а пък ти – бодлива.
От мене хората странят,
а върху теб грижовно бдят:
един те прекопава, друг полива...

РОЗА И КОПРИВА

Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!

а върху теб грижовно бдят:
един те прекопава, друг полива...

Коя е неканената съседка на Розата? Каква е тя?
Защо Копривата смята, че може да бъде 
приятелка на Розата?
Какво не разбира Копривата?
Какво ѝ  обяснява Розата?

Нарисувайте героите на баснята.

твар – всяко живо 
същество, животно

А Розата се посмутила:
– Не виждаш важното, съседке мила!
Облъхнати от мойто пролетно ухание,
забравят хората и грижи, и страдание.
Бодлите ми за мъст не са,
те пазят ме от дългоухи твари.
А тебе, щом те доближи, ще се опари
и ще побегне начаса...

По външността човека не ценете вие,
а по доброто, що в сърцето му се крие.

Николай Зидаров

Riva-New
Highlight
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ВЪЛК И ЩЪРК                                

Как алчно всеки вълк яде!
Веднъж един се чак забрави,
беля голяма си направи – 
насмалко щеше да умре.
Заседнала бе кост в гръкляна,
та той дори без глас остана.
Случайно мина щърк оттам. 
Вълкът замаха му: „Насам!“.
Със клюнът щъркът сръчно бръкна
и мигом кокала измъкна.
А после, според правилата, 
поиска за труда отплата.
„Как смееш? Ти се подиграваш!
Защо въздишаш за награди,
щом шията си жив извади?
Веднага да си заминаваш!
Горко ти, срещнем ли се пак!“

Лафонтен

БА
СН
И
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Какво се случило с вълка веднъж?
Кой помогнал на вълка? Как му помогнал?
Какво поискал за труда щъркът?
Какво казал вълкът? 
Какъв е вълкът?

Преразкажете баснята.
Нарисувайте серия от илюстрации по 
епизодите в баснята.

мигом – за миг, бързо



ОБУЩАРЯТ И ДЖУДЖЕТАТА

Е дин обущар 
обеднял не 
по собствена 

вина толкова много, 
че най-сетне не 
му останало нищо 
освен малко кожа, 
колкото за едни 
обувки. Скроил той 
вечерта обувките, 
които смятал 
да довърши на 
сутринта, легнал 
и заспал. На 
заранта решил да 
се заеме с работа, 
но видял обувките 
съвсем готови. 
Взел ги в ръката 
си да ги разгледа 
по-отблизо. Те 
били тъй чисто 
изработени, сякаш 
направени от 
истински майстор.

След малко влязъл един купувач. Той много харесал обувките 
и платил повече от обикновено. Обущарят можел да купи кожа за 
два чифта обувки.

 Скроил той новите обувки вечерта и спокойно отишъл да си 
легне. Решил, че ще ги шие на другата сутрин. Но когато станал, 
обувките вече били готови. Не се забавили и купувачите. Те 
му дали толкова пари, че той можел да си купи кожа за четири 
чифта. На заранта той отново намерил и четирите чифта готови. 
Това продължаило дълго време – каквото скроявал вечерта, на 
сутринта го намирал изработено. Скоро натрупал пари и станал 
богат човек.

Една вечер, малко преди Коледа, след като скроил обувките, 

Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!
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Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!

той рекъл на жена си:
– Хайде да останем будни тая нощ, за да видим кой ни помага 

толкова много. 
Жената се съгласила. Запалили една свещ и се скрили в ъгъла 

зад окачените дрехи. Зачакали.
Когато станало полунощ, дошли две малки почти голи 

човечета. Седнали  на обущарската маса и започнали работа. Те 
тъй бързо и сръчно шиели с малките си ръчички,  че обущарят 
не можел да откъсне очи от тях. Когато всичко било свършено, те 
сложили готовите обувки на масата и бързо побягнали.

На сутринта жената рекла:
– Слушай, мъжо! Тези малки човечета ни направиха богати. 

Ще трябва да им се отблагодарим за това. Знаеш ли какво? Аз 
ще им ушия ризки, палтенца, елечета и панталонки. Ще им ги 
оставим на масата...

Мъжът отговорил:
– Напълно съм съгласен.
Вечерта, след като всичко било готово, те сложили подаръците 

на масата и се скрили, за да видят какво ще направят джуджетата. 
В полунощ двете добри човечета се появили и веднага седнали 

да работят.
Ала като видели, че вместо скроена кожа са наредени гиздави 

дрешки, отначало се учудили, а после много се зарадвали. Те се 
облекли с най-голяма бързина, заскачали и запели от радост...

Най-сетне излезли и не се върнали повече. А на обущаря 
вървяло все на добро и сполучвал във всичко.

Братя Грим

Как живеел обущарят?
Какво се случило една сутрин?
Как се променил животът на обущаря?
Как обущарят и жена му открили добрите 
помощници? Кои били те?
Какво предложила жената на обущаря?
Как джуджетата приели подаръците?

Прочетете и други 
приказки на Братя Грим.

гиздави – красиви



Е дин човек имал кон и магаре. 
Веднъж, като вървели 
заедно, магарето казало на 

коня:
– Вземи от моя товар, ако искаш 

да остана живо. 
Конят не го послушал. 

Магарето паднало от умора и 
издъхнало.

А когато стопанинът сложил 
целия товар на гърба на коня, та 
дори и магарешката кожа, той 
извикал с жален глас:

– Тежкò ми на мен, нещастника! 
Какво ми дойде до окаяната глава! 
Не пожелах да взема малко от 
товара и ето сега нося всичко, дори 
и кожата!

Баснята разкрива, че когато 
големите и малките живеят 
другарски, те един друг ще се 
спасяват в живота.

Езоп
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КОН И МАГАРЕ

Знанието е светлина!Знанието е светлина!Знанието е светлина!Знанието е светлина!

Какво казало магарето на коня?
Изпълнил ли е конят молбата на магарето?
Какво се случило с магарето?
Как постъпил стопанинът?
Какво казал конят? 
Прочетете поуката в баснята.

Как се нарича конят?
А) нещастник
Б) неразумен
В) недосетлив

Нарисувайте илюстрация към 
баснята.

товар – багаж



57

ВЪЛКЪТ И ЛИСИЦАТА                           

В Италия има дълбоки кладенци с по две кофи. Когато едната 
се спуска надолу празна, другата излиза нагоре пълна.

Веднъж Кума Лиса се приближи до един такъв кладенец и 
надникна в него.

– Я – учуди се Лисана, – долу има още една лисичка. Ще сляза да 
се запозная с нея и ще се напия със студена вода.

И без да мисли много, Лисана скочи в горната кофа и подир 
малко се намери на дъното, а долната кофа излезе пълна с вода горе. 
Кладенецът беше до колене и Кума Лиса не се удави, но си намокри 
хубаво кожухчето и започна да трепери.

Не щеш ли, покрай кладенеца мина Кумчо Вълчо гладен. 
Той също се изправи, погледна с едно око надолу и извика:

– Какво правиш там, кумичке?
– Ям крехки агънца и петровски пиленца – отвърна 

лисицата.
Гладният вълк преглътна:
– Подай и на мене едно агънце!
– Слез, куме, при мене да си избереш!
– Как да сляза?
– Излей водата от кофата в коритото! – викна лисицата. – 

Изля ли я?
– Излях я! – отвърна вълкът.
– Стъпи сега в празната кофа! – рече лисицата и самата тя 

се намести в долната кофа.
Мигом вълкът тръгна надолу, а Кума Лиса – нагоре. Насред кладенеца се 

срещнаха и вълкът изръмжа:
– Къде отиваш?
– Аз вече се наядох до насита. Сега е твой ред! – отвърна му Лисана и се 

засмя.
И хитрата Кума Лиса се измъкна от кладенеца, а глупавият вълк 

цамбурна в ледената вода и затрепера от студ и страх.
Италианска приказка

Какви кладенци се срещат в Италия?
Как Кума Лиса се озовала на дъното ?
Кой минал покрай кладенеца?
Каква хитрина измислила Лисана, за да се спаси?
Кога вълкът разбрал, че Кума Лиса го излъгала?

Прочетете 
разговора 
между вълка и 
лисицата.

Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!Приятелю, подай ръка!
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ХВЪРЧИЛО

Хвърчилото е малък летателен апарат, който се управлява 
от земята с връв. То се издига във въздуха с помощта на 
вятъра.

Първите хвърчила се появили в Китай. Били направени от 
коприна. Хората изобразявали на хвърчилата дракони, птици, 
пеперуди. Те пазели къщите им нощем от зли духове.

Втората неделя на месец октомври е обявена за 
Международен ден на хвърчилата и любители от цял свят се 
събират, за да издигнат своите любими хвърчила във въздуха.

Из интернет

– А пък моето хвърчило
би летяло като птица,
да не бе се закачило
на една проклета жица!
Аз от час го гледам само
с нос, навирен в небесата,
то от час ме гледа нямо
нанадолу със главата!

Валери Петров
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Как би летяло хвърчилото? 
Какво му пречи?
Кой го гледа? Откога?

Прочетете текста за хвърчилото. 
По какво прилича на 
стихотворението Хвърчило? 

нямо – не може да 
говори

пеперуди. Те пазели къщите им нощем от зли духове.
Втората неделя на месец октомври е обявена за 

Международен ден на хвърчилата и любители от цял свят се 
събират, за да издигнат своите любими хвърчила във въздуха.

Из интернет

Нарисувайте илюстрация по текста 
на стихотворението.

Riva-New
Highlight

Riva-New
Sticky Note
не е курсив и е в кавички



Л евски имаше ръст среден, 
тънък и строен; очи сиви, 
почти сини; мустаци 

червеникави, коса руса, лице 
бяло, околчесто и изпито от 
непрестанната мисъл и бдение, 
но което се оживяваше от една 
постоянна и естествена веселост! 
Странно! Тоя момък, който 
проповядваше опасната мисъл 
за свобода, за смърт, който се 
излагаше всеки ден на опасности; 
тоя син на нощта, на пустинята, на 
премеждията имаше весел нрав! 

Дякона беше безстрашлив, до 
явно рискуване живота си. 

Иван Вазов

59

ЛЕВСКИ

Обичам те, Родино моя!

Как изглежда Васил Левски? Прочетете 
какъв е ръстът му, какви са очите, 
мустаците, косата, лицето му.
Какъв е нравът на Левски?
Какъв е Дякона?

безстрашлив – безстрашен
околчесто – кръгло
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Лястовичке бърза,
птичко лекокрила,
мама днес ми върза
мартеничка мила.

Мама ми я даде
и така ми рече:
–  В росната ливада
иде пролет вече!

Мартеничка чудна
ти носи, момиче,
че да бъдеш будна,
волна като птиче.

Да растеш засмяна
като цвят в градина,
бяла и червена 
цялата година.

Лястовичко бърза,
кацвай на земята,
за да ти я вържа
леко на крилцата!

Атанас Душков

МАРТЕНИЧКИ

Празник е, празник е днес!

МАРТЕНИЧКИ

Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!

Към кого се обръща момичето?
С какво се хвали то?
Какво му пожелава мама?
Защо детето вика лястовичката при 
себе си?

Намерете умалителните 
съществителни имена. Какво 
придават те на стихотворението?

волна – свободна
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МАРТЕНСКИ 
ПРАТЕНИЦИ

61

Сечко свири във комина
и не ще да си замине,
но ще го изгони вече
Баба Марта тази вечер.

И макар че сняг прелита
и е още мразовито,
вред са вече накачени
мартениците засмени.

И погледай – магазини
са накитили витрини,
сякаш алени и бели
цветове са нацъфтели.

Сякаш радостно говорят,
че ще дойде скоро пролет,
тези малки пратеници, 
тези пъстри мартеници.

Елисавета Багряна

МАРТЕНСКИ 
ПРАТЕНИЦИ

Сечко свири във комина
и не ще да си замине,
но ще го изгони вече
Баба Марта тази вечер.

И макар че сняг прелита
и е още мразовито,
вред са вече накачени
мартениците засмени.

И погледай – магазини
са накитили витрини,
сякаш алени и бели
цветове са нацъфтели.

Сякаш радостно говорят,
че ще дойде скоро пролет,
тези малки пратеници, 
тези пъстри мартеници.

Елисавета БагрянаЕлисавета Багряна

Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!

За кой момент от годината говори 
поетесата?
Какво е времето?
Как изглеждат витрините на магазините?
С какво са сравнени мартеничките?
Какво предвещават пъстрите пратеници?

Нарисувайте позравителна 
мартенска картичка.
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НАЙ-ГОЛЯМОТО БОГАТСТВО
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Живял някога един беден момък. Где кого срещнел, все 
се оплаквал от сиромашията си. Един ден си седял на 
прага на колибата, въздишал и окайвал сам себе си:

– Ах, докога ще се мъча все така? Черен ми е вече светът! 
Дали да се обеся, или да се удавя?

В това време минали четирима яки роби с носилка на 
раменете си. В нея на меки възглавници се бил разположил 
един богаташ. Той бил вече толкова стар и недъгав, че можел 
да излиза от дома си само с носилка. Чул старецът жалбите на 
момъка и наредил на слугите да спрат. Попитал:

 – Защо въздишаш и тъжиш, млади момко? 
 – Ох, мой бей! Как да не тъжа, как да не жаля, като съм 

сетен сиромах! Какво не бих дал да стана и аз богат като тебе... 
А сега по цял ден се трепя само за комат хляб и шепа маслини. 
Това живот ли е?

 – Защо се окайваш? Та ти се по-богат от мене – рекъл 
старецът.

 – Как ще съм по-богат от тебе? – почудил се момъкът. – 
Виж, мой бей, кесията ми е винаги празна. Краката ми от умора 
се преплитат, ръцете ми нищо не държат, а очите ми светкат като 
на гладен вълк.

 – Дай ми уморените си крака и ще ти платя за тях хиляда 
жълтици – предложил богаташът.

 – Ха! – викнал момъкът. – Ако искаш, ми наброй десет пъти 
по хиляда жълтици, не давам краката си.

 – Е, тогава продай ми празните си ръце и аз ще ти платя за 
тях толкова злато, колкото те тежат.

 – Не! И да ме затрупаш със злато, ръцете си не давам!
 – Е, тогава продай ми поне гладните си очи. Ще ти ги купя 

за сто кесии жълтици и ще ти отстъпя моя сарай с градината си.
 – Що думаш, мой бей? Да ослепея ли? Не, очите си не давам 

за всички съкровища, които имаш! – отговорил момъкът.
 – Ех, момко! – рекъл старият бей. – Виждаш ли, че си 

по-богат от мене? Ти си млад, як и здрав – от това по-голямо 
богатство няма на света!

Турска народна приказка
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Защо се оплаквал момъкът?
Как разбирате израза: „черен ми е вече светът“?
Кой минал покрай бедната му колиба?
Какво предложил старият, болен богаташ на момъка?
Защо момъкът не приел нито едно предложение?
Какво му обяснил старият човек?

В коя колонка исканията на бея са подредени според 
приказката?
 очи   крака   ръце
 крака   ръце   крака
 ръце   очи   очи
Изиграйте приказката като сценка.

БА
СН
И

окайвам – оплаквам, съжалявам
недъгав – слаб, болнав

сетен – последен 
бей – господар, господин

сарай – палат, дворец
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ТРЕТИ МАРТ

Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!

На коя дата се отбелязва националният 
празник на България? 
С какво е свързана датата 3 март?
Как се отбелязва празникът?

Денят на Освобождението 
на България от османско 
владичество – 3 март  – е 
националният празник на 
България. 

На този ден се вдига 
националното знаме и се 
поставят венци и цветя на 
паметниците на загиналите за 
освобождението на България 
български, руски, финландски и 
румънски войници.

На 3 март 1878 г. се слага край 
на Руско-турската война. 

На връх Шипка, където са 
се водили решителните боеве за 
освобождението на България, е 
построен паметник в памет на 
българските опълченци.

националното знаме и се националното знаме и се националното знаме и се 
поставят венци и цветя на поставят венци и цветя на поставят венци и цветя на 
паметниците на загиналите за паметниците на загиналите за паметниците на загиналите за 
освобождението на България освобождението на България освобождението на България 
български, руски, финландски и български, руски, финландски и български, руски, финландски и 
румънски войници.румънски войници.

На 3 март 1878 г. се слага край На 3 март 1878 г. се слага край На 3 март 1878 г. се слага край 
на Руско-турската война. на Руско-турската война. 

На връх Шипка, където са На връх Шипка, където са На връх Шипка, където са 
се водили решителните боеве за се водили решителните боеве за се водили решителните боеве за 
освобождението на България, е освобождението на България, е 
построен паметник в памет на построен паметник в памет на 
българските опълченци.българските опълченци.
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МИЛА БАБО МАРТО                

Мила Бабо Марто, тая заран рано
ти ли ни изпрати слънцето припряно?

Ти ли му заръча да се стяга бърже?
Де дървета види, люлки да завърже?

В люлките си златни да ни залюлее...
Ти ли му заръча цял ден да ни грее?

Зная те аз тебе колко си чевръста.
Бързо ни направи мартенички пъстри.

С бяло и червено ти ни ги нашари –
да сме все червени, да сме яки, здрави.

Калина Малина

МИЛА БАБО МАРТО                

Мила Бабо Марто, тая заран рано
ти ли ни изпрати слънцето припряно?

Ти ли му заръча да се стяга бърже?
Де дървета види, люлки да завърже?

В люлките си златни да ни залюлее...
Ти ли му заръча цял ден да ни грее?

Зная те аз тебе колко си чевръста.
Бързо ни направи мартенички пъстри.Бързо ни направи мартенички пъстри.

С бяло и червено ти ни ги нашари –С бяло и червено ти ни ги нашари –
да сме все червени, да сме яки, здрави.да сме все червени, да сме яки, здрави.

Калина МалинаКалина Малина

БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИИзвънкласно четене

С кого разговаря детето?
Какво я пита?
Каква е Баба Марта?
Защо Баба Марта подарява мартеници на 
децата?

Прочетете изразително 
стихотворението.

припряна – 
нетърпелива

чевръста – пъргавачевръста



МАМА МИ Я ОПЛЕТЕ 

И мал Златко шапчица. Майка му я оплете. Целичката 
червена. Сложил си я един ден, тръгнал да се 
разхожда.

Задало се насреща къдрокосо съседче. Дялкало си с 
ножченце. Спряло Златко. Рекло му:

– Вземи това ножченце! Дай ми твоята шапчица!
Но Златко му отвърнал:
– Шапката си не давам!
– С това ножче, братленце, десет шапки ще взема!
– Може и сто да вземеш, но моята не давам. Мама ми я 

оплете.
И Златко си заминал. Срещнал момък с маймунка.
– Хей, момченце, почакай! – извикал му момъкът. 

– Вземи тая маймунка. Дай ми твоята шапчица!
– Шапката си не давам!
– Простичко си, момченце! Аз за тая маймунка 

двайсет шапки ще взема.
– Може двеста да вземеш, но моята не 

давам. Мама ми я оплете.
Златко пак си заминал. Срещнал рибар 

по пътя. Носел риба в торбичка. Спрял той 
Златко. Казал му:

– Нà ти риба живичка. Дай ми твоята 
шапчица.

– Шапката си не давам! Мама ми я оплете.
Погледнал го рибарят. Погледнал и рибката. 

Погалил я. Рекъл ѝ :
– Златоперке батюва, нека тука дойде най-добрата 

плетачка с най-чудните шапчици!
Не бил дума издумал, явила се плетачка. Златно 

кошче държала с пъстроцветни шапчици. Най-
личната избрала, на Златко я подала:

– Златко, златно момченце, дай ми твоята 
шапчица, а ти сложи моята. Виж колко е хубава! С 
нея ставаш юначен.

Най-хубаво е у дома!Най-хубаво е у дома!Най-хубаво е у дома!Най-хубаво е у дома!
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И Златко си заминал. Срещнал момък с маймунка.
– Хей, момченце, почакай! – извикал му момъкът. 

– Вземи тая маймунка. Дай ми твоята шапчица!
– Шапката си не давам!
– Простичко си, момченце! Аз за тая маймунка 

двайсет шапки ще взема.
– Може двеста да вземеш, но моята не 

давам. Мама ми я оплете.

по пътя. Носел риба в торбичка. Спрял той 
Златко. Казал му:

шапчица.
– Шапката си не давам! Мама ми я оплете.

Погледнал го рибарят. Погледнал и рибката. 
Погалил я. Рекъл ѝ :

– Златоперке батюва, нека тука дойде най-добрата 
плетачка с най-чудните шапчици!

Не бил дума издумал, явила се плетачка. Златно 
кошче държала с пъстроцветни шапчици. Най-
личната избрала, на Златко я подала:

– Златко, златно момченце, дай ми твоята 
шапчица, а ти сложи моята. Виж колко е хубава! С 
нея ставаш юначен.
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Най-хубаво е у дома!

най-личната – 
най-хубавата

– Хубава е, леличко, и твоята шапчица, но от тази, що нося, 
по-хубава не зная. Мама ми я оплете!

Усмихнал се рибарят. Засмяла се доволно хубавата плетачка. 
Прегърнала момчето.

– Ти си добро момченце. Честита е майка ти, че така я 
обичаш. Запази си шапката, но вземи и моята!

Взел я Златко доволен и радостно извикал:
– Да си жива, леличко, с юнашката шапчица голям юнак 

ще стана. Но ще пазя цял живот и моята шапчица, че мама я 
оплете.

Ран Босилек

Кои са героите в приказката?
Каква е шапката на Златко?
Какво му предлага къдрокосото съседче? 
А момчето с маймунката?
Какво му предлага рибарят?
Каква шапка предлага плетачката? Защо?
Защо Златко не си дава шапката?
Кои са епизодите в приказката? 
Кой от героите ви харесва? Защо?

Открийте повторението в приказката.
Направете драматизация на приказката, 
като работите по групи.    
Направете драматизация на приказката, 
Открийте повторението в приказката.
Направете драматизация на приказката, 
като работите по групи.    

РИСУВА СЕ  

АФИШ  

РАЗПРЕДЕЛЯТ 

СЕ РОЛИТЕ

ИЗБИРА СЕ 

МУЗИКА

ПОДГОТВЯТ СЕ 

КОСТЮМИ

ПРЕДСТАВЯ СЕ ПРЕД 

СЪУЧЕНИЦИТЕ
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По книжки да чета обичам,
любими думички да сричам.
И мисля си, че друга няма
по-сладка думица от мама.
 
Ако далеко тя замине,
денят за мене е година.
Ни скачам весело, ни пея.
Все чакам писъмце от нея.
 
До мама ли съм, като птичка
гугукам сладко – гургуличка.
А няма ли я – все надничам.
И щом я видя – тичам, тичам,
от всичко мама най-обичам!

Калина Малина

Най-хубаво е у дома!

МАМА

Какво обича детето?
Коя е най-сладката дума за детето?
Как се чувства то, когато е далеч от мама?
Какво прави детето, когато е до мама?

Прочетете изразително 
стихотворението.

гургулица – птица, 
подобна на гълъб

По книжки да чета обичам,По книжки да чета обичам,По книжки да чета обичам,По книжки да чета обичам,По книжки да чета обичам,По книжки да чета обичам,По книжки да чета обичам,По книжки да чета обичам,По книжки да чета обичам,По книжки да чета обичам,
любими думички да сричам.любими думички да сричам.любими думички да сричам.любими думички да сричам.любими думички да сричам.любими думички да сричам.любими думички да сричам.любими думички да сричам.любими думички да сричам.
И мисля си, че друга нямаИ мисля си, че друга нямаИ мисля си, че друга нямаИ мисля си, че друга нямаИ мисля си, че друга нямаИ мисля си, че друга нямаИ мисля си, че друга нямаИ мисля си, че друга няма
по-сладка думица от мама.по-сладка думица от мама.по-сладка думица от мама.по-сладка думица от мама.по-сладка думица от мама.

Ако далеко тя замине,Ако далеко тя замине,Ако далеко тя замине,
денят за мене е година.денят за мене е година.денят за мене е година.денят за мене е година.
Ни скачам весело, ни пея.Ни скачам весело, ни пея.Ни скачам весело, ни пея.Ни скачам весело, ни пея.Ни скачам весело, ни пея.Ни скачам весело, ни пея.Ни скачам весело, ни пея.
Все чакам писъмце от нея.Все чакам писъмце от нея.Все чакам писъмце от нея.Все чакам писъмце от нея.Все чакам писъмце от нея.Все чакам писъмце от нея.

До мама ли съм, като птичкаДо мама ли съм, като птичкаДо мама ли съм, като птичкаДо мама ли съм, като птичкаДо мама ли съм, като птичка
гугукам сладко – гургуличка.гугукам сладко – гургуличка.гугукам сладко – гургуличка.гугукам сладко – гургуличка.
А няма ли я – все надничам.А няма ли я – все надничам.А няма ли я – все надничам.А няма ли я – все надничам.
И щом я видя – тичам, тичам,И щом я видя – тичам, тичам,И щом я видя – тичам, тичам,
от всичко мама най-обичам!от всичко мама най-обичам!от всичко мама най-обичам!

По книжки да чета обичам,По книжки да чета обичам,По книжки да чета обичам,По книжки да чета обичам,
любими думички да сричам.любими думички да сричам.любими думички да сричам.любими думички да сричам.
И мисля си, че друга нямаИ мисля си, че друга няма
по-сладка думица от мама.по-сладка думица от мама.

Ако далеко тя замине,Ако далеко тя замине,Ако далеко тя замине,
денят за мене е година.денят за мене е година.денят за мене е година.денят за мене е година.
Ни скачам весело, ни пея.Ни скачам весело, ни пея.
Все чакам писъмце от нея.

До мама ли съм, като птичкаДо мама ли съм, като птичка
гугукам сладко – гургуличка.гугукам сладко – гургуличка.
А няма ли я – все надничам.А няма ли я – все надничам.
И щом я видя – тичам, тичам,И щом я видя – тичам, тичам,

Най-хубаво е у дома!Най-хубаво е у дома!Най-хубаво е у дома!Най-хубаво е у дома!Най-хубаво е у дома!Най-хубаво е у дома!Най-хубаво е у дома!

МАМАМАМАМАМАМАМА
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ПРИ МАМА И ПРИ ТАТКО

Колко мило, колко сладко
е при мама и при татко!
Те за нас се много трудят,
те за нас се рано будят.
Щом очите си отворим,
със кого ще заговорим?
С нашта мама, кротка, мила,
със зората подранила.
Тихо татко да събуди
да отиде да се труди –
да печели и набави
дрехи и обувки здрави,
и тетрадки, и писалки
за дечицата си малки…
Колко мило, колко сладко
е при мама и при татко!

Чичо Стоян

Колко мило, колко сладко
е при мама и при татко!
Те за нас се много трудят,

Щом очите си отворим,
със кого ще заговорим?
С нашта мама, кротка, мила,

Колко мило, колко сладко
е при мама и при татко!

Чичо СтоянЧичо Стоян

Как се чувстват децата при мама и при 
татко?
Какво правят за децата мама и татко?
Кого виждат децата, когато отворят очи?
Как се грижи бащата за децата?

Открийте повторението
 в стихотворението.

Най-хубаво е у дома!
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Скъпа моя бабо,
мила и добричка,
дай да ти погаля 
бялата косичка.

Че ме ти отгледа
от мъничко бебе.
Искам да съм, бабо,
винаги при тебе.

Мама сутрин рано
хуква като хала.
Тате вечер късно
сварва ме заспала.

Ти си ми за майка,
ти си ми за татко.
Дай да те прегърна 
и целуна сладко.

С тебе, мила бабо, 
сладък ми е хляба.
Ти си на земята 
най-добрата баба!

Йосиф Петров

БАБА

Най-хубаво е у дома!

Как детето се обръща към баба си?
Защо иска да я погали?
Къде са родителите на детето?
Как то изразява обичта към баба си?

Прочете стихотворението така, 
че да се почувства обичта на 
детето към баба му.

хала – буря, вятър



БЛАГОДАРЯ ТИ, 
МАМО                               

БАБА
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Благодаря ти, мамо,
за твоя топъл скут,
за майчиното рамо,
за майчиния труд.
 
Благодаря ти още
за ясния ми ден,
за грижите ти нощем,
когато бдиш над мен.
 
За нежната закрила,
за кроткия ти глас,
за всичко, майко мила,
благодаря ти аз!

Асен Босев

За какво благодари детето на 
своята майка?

Открийте изброяването 
в стихотворението.
Кои думи се повтарят в 
стихотворението? 

скут – място от 
коленете до корема 

на седнал човек

БА
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Ние с татко първи сме приятели,
откриватели сме и изобретатели.
Двамата сме супершахматисти,
велосипедисти, футболисти.
Заедно във къщи майсторим,
а когато нещо развалим,
слушаме смирено и внимателно
маминото слово назидателно.
Щом от работа се връща,
в мой другар се той превръща,
и на Батман, и на Спайдърмен
често си играе с мен.
Но за важните неща
той е много строг баща.
Ако някоя задача
много мен ме затруднява,
татко мигом я решава
и подробно обяснява.
Той е моят пример и герой.
Господи, благодаря ти,
за тоз чуден татко мой.

Мария Христова
 

МОЯТ ТАТКО 

Най-хубаво е у дома!

Какви са детето и татко му?
Какво правят двамата?
Как се държат детето и татко му, когато развалят нещо?
В какво се превръща бащата след работа?
Какъв е бащата за важните неща?
Как помага той на детето?

Ние с татко първи сме приятели,
откриватели сме и изобретатели.
Двамата сме супершахматисти,

слушаме смирено и внимателнослушаме смирено и внимателно

в мой другар се той превръща,
и на Батман, и на Спайдърмени на Батман, и на Спайдърмен

Мария Христова
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БРАТЧЕ И 
СЕСТРИЧЕ

Братче и сестриче
на пътечка спрели,
минзухар видели.
Минзухар ги пита
тихо от душица:
– Де така, дечица?
Отговарят двете –
братче и сестриче:
– Търсим си кокиче.
Китка да увием,
че е първо цвете
и го няма лете.
Върнем ли се вкъщи,
с обич най-голяма
ще закичим мама!

Йордан Стубел

Най-хубаво е у дома!

Къде спрели децата?
Какво видели?
Какво пита минзухарът? Как?
Какъв е отговорът на децата?
Кого ще закичат децата?

Научете стихотворението 
наизуст.

БРАТЧЕ И 
СЕСТРИЧЕ

Братче и сестриче
на пътечка спрели,
минзухар видели.
Минзухар ги пита
тихо от душица:
– Де така, дечица?
Отговарят двете –
братче и сестриче:
– Търсим си кокиче.
Китка да увием,
че е първо цвете

Върнем ли се вкъщи,
с обич най-голяма
ще закичим мама!

ГАТАНКА

Свещи горят по полето
на открито под небето,
вятър духа – не гаси ги,
слънце грее – не топи ги.
Що е то?

Дядо Благо(минзухари)
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Пеят птички пъстрокрили,
тръпне свежият листак,
със чадър от синя свила
руса пролет шета пак.
 
Спира над горите гъсти,
спира сред полята тя
и разтваря с тънки пръсти
най-сънливите цветя.
 
Дига гугличка и трепка
в луда радост всеки цвят
и по пъстрите му клепки
топли капчици блестят.

Асен Разцветников

ПРОЛЕТ

Пеят птички пъстрокрили,
тръпне свежият листак,
със чадър от синя свила
руса пролет шета пак.

Спира над горите гъсти,
спира сред полята тя
и разтваря с тънки пръсти
най-сънливите цветя.

Дига гугличка и трепка
в луда радост всеки цвят
и по пъстрите му клепки
топли капчици блестят.

Асен Разцветников

Природата е пълна с красота

ПРОЛЕТ

Природата е пълна с красотаПриродата е пълна с красота

По какво се познава, че 
пролетта е дошла?
Как изглежда пролетта?
Къде спира тя?
Как изглеждат цветовете?

Нарисувайте пролетта.
Научете стихотворението 
наизуст.

Кого събужда пролетта?
А) свежия листак
Б) сънливите цветя  
В) топлите капчици

свила – коприна
 гугличка – качулка

От мойте бодри стъпки
се пукат всички пъпки.
Затоплям аз земята.
Поливам ви житата.
Игрив е моят полет.
Наричате ме?
П.............

Асен Разцветников

ГАТАНКА



З адуха топлият пролетен вятър. Малката ябълка в двора 
на Анкини цъфна. Като че някой върза по клоните ѝ  бели 
панделки. Анка запляска с ръце:

– Мамо, ти каза, щом цъфне ябълката, ще дойдат и 
щъркелите. Защо ги няма още, мамо?

– Ще дойдат, чеденце, потърпи!
Не мина много и една сутрин Анкините дружки завикаха 

от пътя:
– Щъркелите! Щъркелите 

идат!
В синьото небе увисна 

сребърен гердан.
– Мамо, колко са много! 

Нашите ни водят гости!
Разперили бели крила, 

щъркелите се спуснаха над къщите, 
но не кацнаха. Извиха се в широк 
кръг веднъж, два пъти... Радостно, 
с махане на крила поздравиха 
децата. И едва тогава от ятото 
се отделиха две двойки 
щъркели. Кацнаха върху 
комините на близките 
къщи.

– Нашите щъркели...
Емил Коралов

ВЕСЕЛИ ЯТА
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Не мина много и една сутрин Анкините дружки завикаха Не мина много и една сутрин Анкините дружки завикаха 

щъркелите се спуснаха над къщите, 
но не кацнаха. Извиха се в широк 
кръг веднъж, два пъти... Радостно, 
с махане на крила поздравиха 
децата. И едва тогава от ятото 

Природата е пълна с красотаПриродата е пълна с красотаПриродата е пълна с красотаПриродата е пълна с красота

Кого очакват с нетърпение децата?
Кога идват щъркелите?
Кого водят те?
Как щъркелите поздравяват децата?

По какво си приличат 
разказът и гатанката?

чеденце – детенцеПрез ливадите премина
гост, пристигнал от чужбина.
Службата му е такава –
жабите да преброява.
Що е то?

Георги Струмски

ГАТАНКА

на Анкини цъфна. Като че някой върза по клоните ѝ  бели 
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Лаленце се люлее
на зелено ливаде.
Не е било лаленце,
най ми било детенце.
Както кротко играло,
тъй си сладко заспало.
Майка му го будеше:
– Стани, стани, детенце,
да погледаш лазарки
как хубаво играят.

 Народна песен

ЛАЛЕНЦЕ 
СЕ ЛЮЛЕЕ

най ми било детенце.

тъй си сладко заспало.тъй си сладко заспало.

– Стани, стани, детенце,– Стани, стани, детенце,

 Народна песен Народна песен

Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!

Кой се люлее на зелената 
ливада?
Какво прави детенцето?
Защо го буди майка му?

Разкажете какво знаете за 
празнуването на Лазаровден.

В цветната леха строени
еднокраки шапчици
са наредени.
Бели, жълти и червени,
розови, кафени.
Нощем се затварят,
а на слънце се разтварят.
Хей, момичета, момчета,
май това ще са ……………

Мария Христова

ГАТАНКА

(лалета)

Riva-New
Highlight

Riva-New
Sticky Note
строени,
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ЗАГОВЕЗНИ

ЗАГОВЕЗНИ

Седнаха децата
всички на софрата
до мама, до татко,
да си хапнат сладко
бобена чорбица,
рибник и халвица.
    
  
Със молитви баба
ще начупи хляба, 
ще прости на 
всички,
големи, мънички,
на свои, на гости –
да са леки пости.

Дора Габе

Кои са седнали на софрата?
Какво е поднесено за храна?
Кой разчупва хляба? Защо?
Какъв е обичаят на Заговезни?

Проучете обичаите, свързани 
със Заговезни: потърсете в 
интернет, попитайте близките си, 
прочетете разкази. Работете по 
групи.

софра – ниска, кръгла 
маса

рибник – ястие, риба, 
приготвена с ориз

За Заговезни се приготвят баница със сирене, варени яйца, 
варено жито, халва с ядки. Прието е да се извършва и обичаят 
„хамкане“: на червен конец се завързва и се спуска от тавана 
парче бяла халва или варено яйце. Най-възрастният мъж завърта 
конеца в кръг и всеки член от семейството, главно децата, се 
опитва да хване халвата или яйцето. Който успее, ще бъде жив 
и здрав през цялата година. На Сирни Заговезни по-младите 
искат прошка от по-стари роднини и близки и целуват ръка на 
домакините, като изричат думите: „Прости!“, „Простено!“ Затова 
празникът е познат още и като Прошка.



Е дна зимна плетена 
шапка цяло 
лято спорела с 

порцелановата чаша за чай. 
Аз съм шапка за глава и 

топля хората. А ти?
Аз съм чаша за чай и също 

топля...
Не, аз топля, защото съм 

шапка за глава...
Не, аз, защото съм чаша за 

чай...
Аз съм шапка за глава и ...
Аз съм чаша за чай и...
Шапка за глава...
Чаша за чай...
Аз съм чаша за глава...
Шапка за чай...
Така се объркали в този 

спор, че вече не знаели кое 
за какво е. И ето какво се 
случило, като дошла зимата. 
Едно дете си сипало чай от 
лайка в шапката и си сложило 
чашата на главата...

78

„ Сватби на животни и неща“ е 
заглавието на книга на Георги 
Господинов, в която може да 
прочетете и други интересни 

истории.

Георги Господинов

ШАПКА И ЧАША

Играта радост ми дарява!Играта радост ми дарява!Играта радост ми дарява!Играта радост ми дарява!

Кои спорели през лятото?
Какво казала шапката? А чашата?
Какво се случва в края на спора им?
Какво направило детето, когато дошла 
зимата?

Riva-New
Highlight

Riva-New
Sticky Note
излишен интервал

Riva-New
Sticky Note
тире за пряка реч

Riva-New
Sticky Note
тире за пряка реч

Riva-New
Sticky Note
тире за пряка реч

Riva-New
Sticky Note
тире за пряка реч

Riva-New
Sticky Note
тире за пряка реч

Riva-New
Sticky Note
тире за пряка реч

Riva-New
Sticky Note
тире за пряка реч

Riva-New
Sticky Note
тире за пряка реч

Riva-New
Sticky Note
тире за пряка реч

Riva-New
Sticky Note
тире за пряка реч



През кой сезон празнуваме Цветница?
По какво се познава, че е дошла пролетта?
Как е обрисувана Цветница?
За кой празник са слънчевите знаци?
Какво ни носи той?

През кой сезон празнуваме Цветница?
По какво се познава, че е дошла пролетта?
Как е обрисувана Цветница?
За кой празник са слънчевите знаци?
Какво ни носи той?

ШАПКА И ЧАША ЦВЕТНИЦА

По поля, горички
млада пролет шета.
Блеснаха върбички,
звъннаха лалета.

Цветница пристига
с китка на косата,
люлките ни вдига
чак до небесата.

Нека всеки види
слънчевите знаци –
пак Великден иде
с топли козунаци.

Ангелина Жекова

Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!

Подредете в тяхната 
последователност празниците 
– Великден, Цветница, 
Лазаровден 

шетам – вървя, пътувам, 
обикалям, скитам се, 

разхождам се 
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Лаззаровден.
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СЛИВИ ЗА СМЕТ

Един селянин намислил да ожени сина си за добро и 
работно момиче. Натоварил кола със сливи. Тръгнал по 
селата да ги продава.

– Хайде сливи за смет, сливи за смет! – викал селянинът и 
карал колата по улиците.

Разбързали се жени, моми, баби да метат къщите. 
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смет – отпадък, боклук
крина – голям кръгъл съд

Най-хубаво е у дома!



Надпреварвали се коя повече смет да събере, та повече сливи да 
вземе. Една носи цял чувал, друга – крина, трета – престилка. 
Носят и се хвалят:

– Я погледнете колко смет събрах из къщи! Добре че дойде 
такъв глупав сливар, да му я дадем за сливи!

Селянинът вземал смет, давал сливи. По едно време дошло 
хубаво момиче. То стискало смет в кърпа.

– Е-е, хубава девойко, много малко си събрала – казал 
сливарят. – За толкова смет какви сливи ще ти дам!

– Нямаме повече, чичко, никак нямаме. Тая смет не е от 
нашата къща. Дадоха ми я съседите, задето им помагах да 
метат.

Сливарят, като чул това, много се зарадвал.
– Такова чисто и работливо момиче, което не държи смет 

вкъщи, ще бъде най-добрата къщовница за моя син – рекъл си 
той и го взел за снаха.

Българска народна приказка

Какво решил селянинът? Какво направил?
Какво правели жени, моми, баби, за да 
получат повече сливи?
Какво давал за събраната смет селянинът?
Колко смет събрало момичето? Откъде?
Защо  сливарят избрал момичето за снаха?

Определете епизодите в 
приказката.
Преразкажете приказката.
Подгответе драматизация. 
Работете по групи.

РАЗПРЕДЕЛЯТ 

СЕ РОЛИТЕ

ПРЕДСТАВЯ СЕ ПРЕД 

СЪУЧЕНИЦИТЕ

ПОДГОТВЯТ СЕ 

КОСТЮМИ

Най-хубаво е у дома!

81

ПОДГОТВЯ 

СЕ АФИШ



ВЕЛИКДЕНСКА 
СВЕЩИЦА 
ВЕЛИКДЕНСКА 

Свети, свети,
свещице!
Закривай я,
ръчице!

Спри, вятърко,
спри не вей
и пламъка не люлей!

И ти, дъждец, 
не роси,
свещицата 
не гаси!
Вкъщи ще я 
занеса
и на баба
поднеса:

– Бабо, Христос возкресе!
Светла радост донесе!

Ран Босилек
Какво носи в ръката си детето?
Кого моли да не му гаси 
свещичката?
На кого ще даде запалената свещ?
Какво казва на баба си, като ѝ  
подава свещичката?

Как отговаря бабата на детето?
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ВЕЛИКДЕН

Червен, червен Великден,
пъстри яйца в кошница.
Сбирайте се, дечица,
да ви даря по яйце,
който от вас превари
най-пъстрото ще вземе.

Александър Божинов

ВЕЛИКДЕН

Великден (Възкресение Христово) е един от най-големите 
християнски празници. Подготовката за Великден продължава  
една седмица. Рано сутринта на Велики четвъртък във всеки 
дом се боядисват яйца. С първото боядисано яйце се прави 
кръст за здраве на челата на децата. След това яйцето се 
поставя пред иконата вкъщи. Пече се и великденски хляб. 

На Великден се носят яйца и козунаци на близки и 
роднини. Всички се поздравяват с Христос воскресе и 
отговарят Во истина воскресе.
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Как е наречен Великден?
Какво очакват децата?
Кой ще вземе най-пъстрото яйце?

Кой е  един от най-големите 
християнски празници?
Кога се боядисват яйцата?
Какво се прави за здраве?
Как се поздравяват хората на 
Великден? По какво си приличат двата 

текста за Великден?

Riva-New
Highlight

Riva-New
Sticky Note
превари,
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КАК ЯЙЦАТА ПОВЯРВАХА 
В ЧУДЕСАТА 

Я  йцата в една кошница по цял ден скучаели 
– ни игри, ни приказки знаели. Затова с 
нетърпение отзарана чакали светлинката 

на екрана. 
Та, историята е за яйцата, които, ама също 

като децата, чакаха екранът да се ококори, да 
засвирука, да забърбори... Тогава се блъскаха да 
надничат на кошницата през дупките – аха – от 
боричкане да си счупят черупките...

– Хей, братлета, почва приказката за реката, 
за оная, дето сменя седем цвята!

Притихнаха яйцата и скоро в тишината се виеха 
само едни въздишки – за ужас на страхливите мишки.

– Еееех, ако цопна в тази река, ще съм червено яйце на брега... 
Като зора и като сърце – тихо пошепна едно яйчице.

– Аз ще съм синьо като синчеца!
– Аз пък зелено като скакалеца!
– Аз като слънчице златно ще светя!
– Хубава приказка беше, братлета... Само дето чудеса не стават! 

Ей там, зад стъклото те си остават...
На другата сутрин, щом се събудиха, тъй се озъртаха, тъй се 

чудеха – не бяха вече в кошницата стара. Обвиваше ги нежна, топла 
пара, навред се рееха мехурчета сияйни и им шептяха прозрачни 
тайни. Вълни люлееха ги леко, леко и ги отнасяха някъде далеко...

Седем от тях ококориха очички в седем разноцветни панички. 
Първото – като зората червено, второто  – от скакалец по-зелено, 
синьо, оранжево, жълто, лилаво...

– Леле, братлета, чудо ли става?! Май сме в приказката за 
реката, помните ли – дето има седем цвята!

Мая Дългъчева

Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!

Как се чувстват яйцата? Защо?
От кого чакали развлечение?
Коя приказка гледат?
За какво си мечтаели яйцата?
Как яйцата повярвали в чудесата?
Къде се озовали на другата сутрин яйцата?
Каква промяна станала с първите седем?
Какво си спомнили те?

Нарисувайте 
красиви 
великденски 
яйца.
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ДА ИЗМИСЛЯМЕ ЧИСЛА
– Искаш ли да измисляме числа?
– Добре, да измисляме, започвам аз. Почти 

едно, почти две, почти три, почти четири, почти 
пет, почти шест.

– Много малко е. Чуй тези: един супермилион 
от билиардони, един осмон от хилядони, един 
чудомилиард и един чудомилион.

– Тогава пък аз ще измисля таблица за умножение:
три по едно Тибър и По
три по две печено кюфте
три по три весели игри
три по четири шоколадови еклери
три по пет клюкарки на плет
три по шест приятна вест
три по седем сладкиш меден
три по осем  паяк на косъм
три по девет пате и лебед
три по десетица една пица.
– Колко струва тази пица?
– Две тегления на уши.
– Колко има от тук до Милано?
– Хиляда нови километри, един стар 

километър и седем шоколадчета.
– Колко тежи една сълза?
– Зависи: сълзата на капризното дете тежи 

по-малко от вятъра, тази на гладното дете 
тежи повече от цялата земя.

– Колко е дълга тази приказка?
– Доста.
– Тогава бързо да измислим още числа, 

за да я завършим. Ще ги казвам аз, както 
ги казват в Модена: едночидвечи, тричи, 
чет четиричи, петица мекица, едно и нула 
десетула.

– А аз ще ги кажа, както ги казват в 
Рим: еднонци, двенци, трилелинци, чай 
четиринци, петльо петинци, ала бала 
десет.

Джани Родари

– Добре, да измисляме, започвам аз. Почти 
едно, почти две, почти три, почти четири, почти 

– Много малко е. Чуй тези: един супермилион 

Играта радост ми дарява!

Кои са измислените числа?
Колко струва една пица?
Колко е разстоянието до 
Милано?
Колко тежи една сълза?
Как казват числата в Модена? 
А в Рим?

Измислете числа. 
Работете по двойки.

Тибър и По – реки 
в Италия
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Месеците зимни, летни
се събрали на съвет –
себе си да именуват,
та в света да има ред:
 
Януари, Февруари,
Март, четвъртият Април,
а пък петият, немирник,
във цветя се цял обвил.
Та извикали неволно:
– Хубавец е! – м, м, м!
Миризмата му: ай, ай, ай!
И от „м“-то и от „ай“
съчетали име: Май!

Чичо Стоян

ИМЕТО НА МАЙ

Природата е пълна с красотаПриродата е пълна с красотаПриродата е пълна с красота

Кои се събрали на съвет? Защо?
Как изглежда петият месец?
Как се появява името му?

Прочетете изразително 
стихотворението.

ГАТАНКА

(годината, месвците, 
седмиците и дните)

Едно дърво с дванайсет клона;
на всеки клон по четири гнезда,
във всяко гнездо по седем птички.
Що е то?
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Празник е, празник е днес!

ГЕРГЬОВДЕН
Агънце блее
в росно ливаде,
венци извиват
Пенка и Раде.
Утре е светъл 
празник Гергьовден,
на всяка вратня
в беден, заможен,
венец от росни
цветя е сложен,
че утре ден е
светъл Гергьовден!
Александър Божинов

На коя дата 
празнуваме 
Гергьовден?
Какво правят 
Пенка и Раде?
Къде се поставят 
венчетата?
Къде в 
стихотворението 
има повторение?

Какъв празник е 
Гергьовден?
Каква е 
традицията на 
този ден?
За какъв 
ден е обявен 
Гергьовден? 

По какво си приличат 
двата текста за Гергьовден? 

Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!

стихотворението 
има повторение?

По какво си приличат 
двата текста за Гергьовден? 

ГЕРГЬОВДЕН

6 май е християнски празник, 
свързан с името на свети Георги 
Победоносец. По традиция се 
приготвя печено агне. Връзва се 
люлка на голямо дърво, а децата се 
люлеят за здраве.

6 май е празник на българската 
армия. Той е обявен за Ден на 
храбростта.
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НА ГЕРГЬОВДЕН 

Люшкай, люшкай! Аз летя
чак до ведри небеса.
Мед и масло, и цветя
и на теб ще донеса!

Батко люлчица направи
да се люшкаме за здраве.

Ран Босилек

Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!

Батко люлчица направи
да се люшкаме за здраве.

Люшкай, люшкай! Аз летя
ту надолу, ту нагоре.
Дървесата се въртят,
нещо вятърко говори.

Люшкай, люшкай! По-нагоре,
чак до слънчовите двори!
Че там златни слънчица
срещат палави деца,
златни ябълки им дават,
с мед и масло ги гощават.

Какво е направил баткото? Защо?
Докъде иска да стигне детето? Защо?
Какво обещава на батко си?
Кой глагол се повтаря? 
Кои стихове се повтарят?

Нарисувайте 
илюстрация към 
стихотворението.

ведри небеса – ясни, 
чисти небеса



89

Знанието е светлина!Знанието е светлина!Знанието е светлина!

КНИЖКА-ПЪСТРУШКА

Много си ми мила,
мила като дружка,
моя белокрила
книжчице-пъструшка.

Твойте бели листи
са крила на птица.
Буквите мъниста
нижат се в редица.

Цялата сияеш
с весели рисунки:
зайчета играят,
скачат си маймунки…

Щом като разтворя
твойта шир 
прекрасна,
ти ми заговаряш
простичко и ясно.

Много те обикнах –
мила бърборичка.
С теб нали привикнах
да чета самичка!

Калина Малина

Как нарича книжката детето?
Какви са листите на книжката? Какви 
са буквите в нея?
Какви са рисунките в книжката? 
Какво е нарисувано? 
Как разговаря книжката с детето?
На какво се е научило детето с 
помощта на книжката? Прочетете изразително 

стихотворението.

шир – простор



90

БЛАГОДАРЯ

Как е звънка и красива
българската реч!
Като билка ме опива,
води ме далеч.

В нея миналата слава
песенно звъни
и с надежди озарява
бъдните ни дни.

Аз, учителко, със цвете
днес ще те даря
и целувам ти ръцете,
и благодаря,

че със обич всеотдайна
ти ме озари,
на речта ни всяка тайна
ти пред мен откри!

Михаил Лъкатник

Обичам те, Р одино моя!Обичам те, Р одино моя!Обичам те, Р одино моя!Обичам те, Р одино моя!

Каква е българската реч?
Какво звъни в нея?
Кого ще дари детето с цвете?
За какво благодари детето?

Прочетете 
изразително 
стихотворението.

озарява – осветява
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ЗЛАТНИ БУКВИ
На славянските народи
в стари, стари времена
дали Кирил и Методий
златни букви – писмена.

Те ни дали светлината,
пазели ни от беда,
пишат с тях и днес децата
БЪЛГАРИН и СВОБОДА.

Ангелина Жекова

Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!Празник е, празник е днес!

За кого Кирил и Методий създават азбуката?
Как са наречени буквите? 
Какво са ни дали буквите?
Кои важни думи пишат и днес децата?

Накичете с цветя портрета на 
Кирил и Методий в класната си 
стая.
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БРИФ, БРУФ, БРАФ! 

Д ве деца си играели в спокойния двор, като 
измисляли специален език, на който да разговарят, 
без другите да разбират. 

– Бриф, браф – казало едното дете. 
– Браф, броф – отговорило другото. И двете шумно се 

разсмели. 
На балкона на първия етаж бил седнал стар добър 

господин, който си четял вестника, а на прозореца отсреща се била 
показала една възрастна госпожа – ни добра, ни лоша. 

– Колко са глупави тия деца – казала госпожата. Старият 
господин не бил съгласен: 

– Не смятам. 
– Да не искате да кажете, че разбрахте какво си казаха? 
– Смятам, че всичко разбрах. Едното дете каза: „Какъв хубав 

ден“. Другото отговори: „Утре ще бъде по-хубав“. 
Госпожата се намусила, но си замълчала, защото децата отново 

заговорили на своя език. 
– Мараски, барабаски, пипиримоски – казало едното. 
– Бруф – отговорило другото. И отново избухнали в смях. 
– Да не кажете, че и това разбрахте! – обадила се възмутена 

старата госпожа. 
– Да, разбира се! Всичко разбрах – отговорил 

усмихнат старият господин. – Едното дете каза: 
„Колко сме доволни, че живеем“. А другото 
отговори: „Светът е прекрасен“. 

– Ама дали пък наистина е чак прекрасен? – 
заяла се старата госпожа. 

– Бриф, бруф, браф! – отвърнал старият 
господин.

Джани Родари

БРИФ, БРУФ, БРАФ! 

разсмели. 
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Какво измисляли децата? Защо?
Какво мислят за децата госпожата и старият господин?
Какво си казват децата според стария господин?
Как отговаря старият господин на госпожата?

По какво си приличат приказките на Джани Родари Да 
измисляме числа и Бриф, бруф, браф. 
Измислете свой език. Работете по двойки.

Riva-New
Highlight

Riva-New
Sticky Note
на нов ред

Riva-New
Highlight

Riva-New
Sticky Note
не са курсив и да са в кавички
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Природата е пълна с красота

Накъде те водят
летните пътечки?
Виж, една ще тръгне
през треви и млечки,
сенчеста горичка
после ще отмине.
Накъде? За гъби
или за малини?

Край морето сутрин
друга ще отиде,
трябва да си носиш
кофички за миди.

И пътечка трета
ще залъкатуши
до бостани с дини,
до градини с круши.
По ластуни само
гледай да не стъпяш!
Круши ли ще носиш,
или оня пъпеш?

А една пътечка, 
дето и да ходи,
все до пъстра книжка
тебе ще те води.

До незнайни случки,
може и до тия...
Книжката разтваряш.
Хайде, прочети я!

Димитър Стефанов

ЛЕТНИ 
ПЪТЕЧКИ 

Накъде води първата пътечка?
А втората?
Докъде води третата пътечка?
Къде ще ви заведе една от пътечките?

Нарисувайте мястото, до което искате да ви 
заведе пътечка през лятото.

млечка – тревисто растение
бостан – място, засадено с 

дини и пъпеши
Ластун – стъбло на диня, 

пъпеш, тиква

Природата е пълна с красотаПриродата е пълна с красотаПриродата е пълна с красотаПриродата е пълна с красотаПриродата е пълна с красотаПриродата е пълна с красотаПриродата е пълна с красотаПриродата е пълна с красотаПриродата е пълна с красотаПриродата е пълна с красотаПриродата е пълна с красотаПриродата е пълна с красотаПриродата е пълна с красота

Накъде те водят
летните пътечки?
Виж, една ще тръгнеВиж, една ще тръгне
през треви и млечки,през треви и млечки,
сенчеста горичка
после ще отмине.
Накъде? За гъби
или за малини?

Край морето сутрин
друга ще отиде,
трябва да си носиш
кофички за миди.

И пътечка трета
ще залъкатуши
до бостани с дини,
до градини с круши.
По ластуни само
гледай да не стъпяш!
Круши ли ще носиш,
или оня пъпеш?

А една пътечка, 
дето и да ходи,
все до пъстра книжка
тебе ще те води.

До незнайни случки,
може и до тия...
Книжката разтваряш.
Хайде, прочети я!

Димитър Стефанов

ПЪТЕЧКИ 

Riva-New
Highlight

Riva-New
Sticky Note
малко л



Какво събират другите през свободното си време?
Какво събира  детето?
Какви гледки е събрало?
Какво хоби има детето?

Разкажете за вашето хоби.

Какви гледки е събрало?
Какво хоби има детето?

Разкажете за вашето хоби.
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ХОБИ
Някой събира марки.
Друг – 
разноцветни салфетки...
Аз съм планинарче.
С татко събираме гледки.
В своята памет съм сложил
облаци,
снежни била...

Гледки от Черни връх, Рожен
Вежен и Мусала.
И ако някой
ме заговори:
Имаш ли хоби, момче?
Ще отвърна:
Да, имам хоби.
Събирам върхове!

Георги Константинов

Природата е пълна с красотаПриродата е пълна с красотаПриродата е пълна с красота

хоби – любимо 
занимание през 

свободното време
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Мама на Цвета думаше: 
– Цвето, дъще Цвето, 
що си замръкнала на ден, на 
Еньовден,
на нивата, в ливадата?
Цвета на майка думаше:
– Мамо, мила мамо,
срещнаха ме вчера мойте мили 
дружки,
че ходихме, мамо, на Еньовден
в поле широко билки да берем.

Народна песен 

ЦВЕТА БИЛКИ БЕРЕ

– Цвето, дъще Цвето, 
що си замръкнала на ден, на 
Еньовден,
на нивата, в ливадата?
Цвета на майка думаше:
– Мамо, мила мамо,
срещнаха ме вчера мойте мили срещнаха ме вчера мойте мили 
дружки,
че ходихме, мамо, на Еньовденче ходихме, мамо, на Еньовденче ходихме, мамо, на Еньовден
в поле широко билки да берем.в поле широко билки да берем.в поле широко билки да берем.

Народна песен Народна песен Народна песен 

Между кого се води разговорът?
Защо се тревожи майката?
Къде е била девойката?

Проучете какъв празник е 
Еньовден.

БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИИзвънкласно четене

замръкнала – 
останала е извън 

дома си късно 
вечерта
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Над далечната дъбрава
рано слънцето изгрява –
житни ниви необятни
трябва да направи златни.
Всеки плод върху клонака
с нетърпение го чака.

Че във всеки плод по ред
слънцето ще капне мед.
И по нашите градини
то навсякъде ще мине –
едри зелки да растат,
розите да разцъфтят.
Ще затопли и реката
да се къпят пак децата.

 Надя Кехлибарева

ЛЯТО Е

Природата е пълна с красотаПриродата е пълна с красотаПриродата е пълна с красотаПриродата е пълна с красота

Какво трябва да направи слънцето?
Кой го чака с нетърпение? Защо?
Кого ще стопли слънцето?

Прочетете изразително стихотворението.

дъбрава – млада гъста гора
необятни – обширни 



изполющена – 
обелена

97

ВЪЛШЕБНОТО МОЛИВЧЕ
На тавана ровех вчера 
в дядовото чекмедже 
и случайно там намерих 
черно моливче джудже. 

Старо, грозно, чипоносо, 
с изполющена глава, 
но щом блокчето докосна, 
ненадейно оживя. 

Заподскача, затанцува 
като цирков акробат 
и на листа нарисува 
подир миг вълшебен свят. 

Ето: слонче с моторетка 
се катери по ела. 
Котка с кецове, с баретка, 
пърха с патешки крила. 

Плиска се море на хребет, 
бърза към върха река... 
Моливът ли е вълшебен, 
или моята ръка?

Райна Пенева

БА
СН
И

СТ
ИХ
ОТ
ВО
РЕ
НИ
Я

ПР
ИК
АЗ
КИИзвънкласно четене

Какво намира детето в дядовото чекмедже?
Какво е моливчето?
Какво се случило, когато моливчето докоснало блокчето?
Какво нарисувало моливчето върху листа? Открийте изброяването.
Какъв въпрос си задава детето?

Прочетете изразително стихотворението.
Вие рисувате ли с молив? Разкажете.

изполющенаизполющенаизполющенаизполющенаизполющенаизполющенаизполющенаизполющенаизполющенаизполющенаизполющена

подир миг вълшебен свят. подир миг вълшебен свят. подир миг вълшебен свят. подир миг вълшебен свят. 
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Аз казвам името ти кратко
и зная колко си голяма:
като прегръдката на татко,
като усмивката на мама.

Христо Черняев 

БЪЛГАРИЯ

като усмивката на мама.
Христо Черняев 

Обичам те, Родино моя!Обичам те, Родино моя!Обичам те, Родино моя!

Какво казва детето?
Какво знае то?
Колко е голяма България според детето?

Научете стихотворението наизуст.
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