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Какво правят децата в детската градина? 
С кого обичаш да играеш?

Кажи и посочи: занималня, 
деца, учител, маса, шкаф, 
легло, играчки – кукла, мече, 
кола.

Как се казваш? 
На колко години си? 
Научи ли имената на децата в 
групата?

Вече знам, че:
се познаваме и играем заедно!

Оцвети топката с червен цвят.
Кое друго е червено? Посочи.

Каква е формата на топката?  
На картината има още нещо със същата форма. Открий и огради.

Игра: Хайде да се 
запознаем

Игра: На разходка

По таз пътека равна
върви дружина славна, 
върви, а после спира,
започва да почива.
Хубаво се отмори,
нека пътят продължи.

Томи и Ани са на 3 години и ходят на детска градина.

Ей тъй, както си играеш,
ако името си знаеш,
с другите дечица
можеш да се запознаеш.

Името си зная!
Вече съм голям!
Хайде да се запознаем,
както си играем.
Дай си дясната ръка,
погледни ме, ей така,
името си ти кажи
и във кръг се завърти!

Столчета
 Харалампи Харалампиев

Хайде, столчета, поспрете!
На вагончета станете!
Качвайте се по двамина!
Тръгва детската градина!
– Пухта, пахта! Иде влака!
Палави деца не чака.
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Песен: Хей, момиченца, момченца
 текст: Димитър Тодоров
 музика: Клер Колева

1.  Хей, момиченца, момченца,
 мили братчета, сестрички,
 ний сме хубави цветенца
 рано цъфнали в горички.

2.  Наш’те румени странички
 нашите очички живи,
 с росни капчици умити
 са цветчета най-красиви.
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да се запознаем

Аз съм Лепилко.

Аз съм Моливчо.

зАЕДНО щЕ АПЛИКИрАМЕ!

зАЕДНО щЕ рИСуВАМЕ!

Аз съм Клечица.

Аз съм Четчица.

Аз съм Глинчо Пластелинчо.

зАЕДНО щЕ МОДЕЛИрАМЕ!

Оцвети топката с червен цвят.
Кое друго е червено? Посочи.

Каква е формата на топката?  
На картината има още нещо със същата форма. Открий и огради.
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Кой какво прави у дома? Ти помагаш ли вкъщи?
Кое къде ще прибереш? Свържи.

Работно момиче
 Веса Паспалеева

Вече знам, че:
обичам да помагам у дома!

Това е семейството на Ани. Всяка вечер те са заедно у дома. 
Всички се обичат и си помагат.

Сутрин ставам рано
заедно със мама,
вкъщи Ӝ помагам,
масичката слагам.

Дворчето поливам,
беля Ӝ картофки,
радостно подскачам
с новите пантофки.

Кажи и посочи: мама, татко, 
момиче, момче, бебе, баба, дядо, 
котка, печка, хладилник, пералня, 
шкаф, маса, прозорец.

Как се казват твоите мама и 
татко?
Имаш ли брат? Как се казва?
Имаш ли сестра? Как се казва?

Какво прави момиченцето 
вкъщи? Как помага на мама?
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Открий и огради котето. 
Къде е то?
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Игра с песен: Мечета
 съставила: Клер Колева

1.  Ходи, броди Баба Меца
 крушки да събира,
 за дечицата си малки
 сладки ги подбира.

2. А след нея тичат, 
 тичат, тичат, тичат
 малките мечета
 с босите крачета.

Песен: С мама и татко
 музика и текст: 
 Диляна Мичева

Във топлата стая мама ми пее
песничка нежна за лека нощ.

Припев: На-ни, на, на-ни, на,
Сънчо идва със шейна.
На-ни, на, на-ни, на,
спи, детенце, лека нощ.

Във топлата стая татко разказва
приказка нежна за лека нощ.

Припев: 
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с пастели

с моливи

с четка и бои

с флумастери

Какво ще нарисуваш? С какво?
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рисувам в детската градина

Открий и огради котето. 
Къде е то?
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Мойта кукличка любима
днеска празник весел има.
Сгъвко вече ми помага,
сгънати салфетки слага.
О, и аз така умея!
Хем ги сгъвам, хем си пея!
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Свържи плодовете с кошницата с круши.

Ябълка
 Димитър Спасов

Крушка
 Димитър Спасов

Вече знам, че:
плодовете и зеленчуците са полезни!

Това са плодове и зеленчуци. Познаваш ли ги?

Я ела при мене
с бузки зачервени,
ябълко засмяна.
Тебе щом обичам,
бодър, здрав ще тичам,
силен аз ще стана.

Тази крушка –
жълтушка
ще я хапна изведнъж.
Че да расна
и порасна,
че да стана силен мъж.

Кажи и посочи: зеле, морков, 
ябълка, домат, грозде.А

Колко моркова има на картината? Колко са доматите? 
А колко са ябълките? Кое е едно? Кои са много?
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Музикална игра:
Плодове и зеленчуци

Децата се разпределят в два кръга, хванати за ръце. В единия кръг са 
ябълки и крушки, а в другия – морковчета и зеле. В средата на кръга 
от плодове е седнало избрано от учителя дете-мече, а в кръга със зе-
ленчуци – дете-зайче. 
1. Под съпровода на избраната музика децата обикалят в кръг, хванати 
за ръце, само в една посока, докато не усвоят умението да се движат 
в правилен кръг. По-късно по преценка на учителя може да обикалят в 
кръг, движейки се в двете посоки.
2. Клякат бавно, пак хванати за ръце, и се изправят, като вдигат хвана-
тите ръце нагоре. Повтарят същото движение най-малко 2 пъти.
3. Мечо и зайо стават и обикалят с децата.
4. След това пак влизат в средата на кръгчетата и пляскат с децата.
Играта завършва, като децата прегръщат Мечо и зайо.
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стълбички¹7

Мечо в клоните се муши
да бере узрели круши.
С пълна кошница в ръката
как да слезе на земята?!
– Мечо, няма да се бавя!
Стълбичка ще ти поставя!
И до другите дръвчета
за по-малките мечета!

седмица 5

Колко моркова има на картината? Колко са доматите? 
А колко са ябълките? Кое е едно? Кои са много?
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Кое животно има дълга рунтава опашка, остри зъби и скача по клоните на 
дърветата? Кое животно има бодли? 

Кои са животните на картината? 
Кажи и посочи: дърво, листа, жълъди, хралупа, катерица, таралеж, гъба, 
круша, ябълка.

Какво казва Ежко, щом 
до него се допреш?

Вече знам, че:
всички животни имат нужда от грижи и обич! Аз обичам животните!

Оцвети крушата с жълт цвят.
Кое друго е жълто? Посочи.

Колко са големите таралежи? 
Колко са големите катерици? 
Колко са малките катерици?

Бодливко
 Атанас Душков

Опашатка
 Леда Милева

Есен е. Листата падат.
Таралежът и катеричката се подготвят за зимата.

Таралеж,
таралеж,
щом поискаш да го спреш,
той бодлите мигом свива
и в едно кълбо се скрива
и оттам с око поглежда
и нарежда:
– Стой, да не се убодеш,
аз съм, драги, Таралеж!

Катеричке опашата,
слез за малко на земята!
В джобовете си големи
нося орехи, бадеми,
вместо аз да ги изям,
от сърце ще ти ги дам!

Песен: Есента дойде
 музика и текст: 
 Диляна Мичева

 Есента дойде, 
 бързайте, дечица,
 да си съберем в кошничка 

красива орехчета, лешници, 
 жълъдчета с шапчици 
 и жълтички листенца.
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Музикална игра:
Работливи зайчета

         съставила: Клер Колева

1. Малки сме, 
 но работливи
 ние, зайчетата сиви.

Припев: 
Скок, подскок, скок, подскок,
ех, че радостен живот!

2. Със краченца
 ний копаем,
 дупки, ямички дълбаем.

Припев: 
Скок, подскок, скок, подскок,
ех, че радостен живот!
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Със боичката си жълта
криви линии завъртам.
Баба казва им драскулки,
а пък мама – завъртулки.
Как не виждат, че на листа
правя си рисунка чиста.
Нарисувах – виж какво –
жълто есенно дърво.

Какви цветове ще избереш за твоите дървета? 
С какво ще ги нарисуваш?

седмица 6

Оцвети крушата с жълт цвят.
Кое друго е жълто? Посочи.
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Кои са животните на картината? Кой какво казва?

Какво е времето през есента? 
Какво става с листата на дърветата 
през есента?
Оцвети листата.  

Вече знам, че:
търпеливо изчаквам реда си!

Кой сезон е? Колко есенни листа 
оцвети? Преброй.

Дошла е есента. Животните са на пързалката. Спускат се по нея и 
радостно говорят кой както си знае.

Игра: Животни
Аз съм малко патенце, кой не ме познава?
Казвам туй, което, па-па, всяко пате казва: па-па-па.
Аз съм малко пиленце, кой не ме познава?
Казвам туй, което, пи-пи, всяко пиле казва: пи-пи-пи.
Аз съм малко прасенце, кой не ме познава?
Казвам туй, което, грух-грух, всяко прасенце казва: грух-грух-грух.
Аз съм малко кученце, кой не ме познава?
Казвам туй, което, бау-бау, всяко кученце казва: бау-бау-бау.
Аз съм малко котенце, кой не ме познава?
Казвам туй, което, мяу-мяу, всяко котенце казва: мяу-мяу-мяу.
Аз съм малко мишленце, кой не ме познава?
Казвам туй, което, цър-цър, всяко мишленце казва: цър-цър-цър.

Игра в детската градина
Лъчезар Станчев

– Пиленцата как си църкат?
– Цър-цър-цър! Цър-цър-цър!
– И по двора как си хвъркат?
– Фър-фър-фър! Фър-фър-фър!
– При дъждец какво обичат?
– Сгушват човка под перца.
– Как на слънце се припичат?
– Тъй: с изпънати крилца.
– Как си те кълват трошици?
– Ей така: клъв-клъв-клъв!
– Ами гонят ли мушици?
– Да, със скок ей такъв!
– А водица как си пият?
– Пий-пий-пий! Пий-пий-пий!
– От орела как се крият?
– Крий-крий-крий! Крий-крий-крий!
Всички пиленца си църкат:
– Цър-цър-цър! Цър-цър-цър!
С две крилца си хвъркат:
– Фър-фър-фър! Фър-фър-фър!

Музикална игра: Кубчета
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Децата са седнали на столчета, които 
са разпръснати из занималнята. Всяко 
дете има по 2 кубчета. На определена 
мелодия се изисква ритмично да почукат 
с кубчетата. След това се поставя 
задача на децата да оставят кубчетата 
върху столчетата и всяко дете да 
обиколи своето столче в двете посоки. 
застават на място, ритмично пляскат, 
после тропат с крака.
Накрая си взимат кубчетата и отново 
ритмично почукват с тях.
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ежковци с бодлички¹11

С къси криви крачета
ситнят малки ежлета.
– Бързоходковци смели,
накъде сте поели? –
тихо питат децата.
– На разходка в гората!
– Стойте, малки душички,
да ви сложим бодлички,
па тогава вървете.
И все пак се пазете!
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Игра: Животни
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седмица 8герданче от есенни листа

¹12

седмица 7

Искам да летя, деца!
Поставете ми крилца,
за да стана аз красива
и да литна като жива.

Промуши и нанижи на 
връзката есенни листа!

пъстрокрили пеперуди
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Ти какво правиш, за да бъдеш чист и здрав?

Кажи и посочи: баня, вана, мивка, сапун, шампоан, четка за зъби, паста 
за зъби, гребен. Къде са децата? Какво правят?

Вече знам, че:
мога сам да си мия зъбите и ръцете!

Чисти ръчички
 Лъчезар Станчев

Зъбки
 Лъчезар Станчев

Музикална игра: Ей ръчички
 текст и музика: популярни

Песен: Патешка аптека
 музика: А. Савелиев
 текст: А. Жекова

Ани и нейното братче са в банята. Те много обичат водата.

Колко си обичам
мойте две ръчички,
дето си ги мия
винаги самичка.
Всяка сутрин, обед
и преди вечеря –
винаги, когато
мръсни ги намеря.

Нека са бели
моите зъбки
както в гората
малките гъбки.
Нека са чисти,
нека да светят,
никога болка
да не усетят.

С какъв цвят ще дорисуваш течния сапун?
Кое друго е жълто? Посочи.

1.  Ей ръчички, ей ги две –
 те ме слушат най-добре.
 Едната мие другата,
 а пък двете – лицето.

2.  Таз ръка е дясната,
 а пък тази лявата.
 Цапа-цапа ръчички,
 тупа-тупа мънички.

3.  Да се хванем за ръце,
 да направим колелце.
 Трака-трака колелце,
 туй е нашето хорце.

А

Кога си миеш зъбите?2

Патенца, една дружинка,
се оплакват от настинка,
че в студената рекичка
днес играха си на жмичка.

Стигнаха полека-лека
в жълта патешка аптека.
Вътре пълно с витамини,
аналгини, аспирини...

Чичо аптекар веднага
със усмивка им предлага:
– Ето ви сироп за всички
с вкус на попови лъжички.
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сладолед за слончо¹14

Каква форма имат 
сладоледените топки?

С какви цветове обича Слончо 
да е неговият сладолед?

2

Празната фунийка Слончо гледа.
– Жалко! Свърши ми се сладоледа!
– Не тъжи, приятелче, завчас
сладолед ще ти направя аз –
със банани, шоколад, малини,
с ягодки и боровинки сини. 
усмихни се, всичко е наред!
Имаш вече вкусен сладолед!

седмица 8

Ти какво правиш, за да бъдеш чист и здрав?

С какъв цвят ще дорисуваш течния сапун?
Кое друго е жълто? Посочи.
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Песен: Прохождане
 музика и текст: Георги Джилянов

Аз съм в детската градина
 Ангелина Жекова

Вече съм съвсем голяма –
станах три и половина!
радостно отивам с мама
сутрин в детската градина.
Тук учителката мила
с много обич ме прегръща,
тя е моята закрила
в чудната ни детска къща.
Тука бликат смях и песни,
тук е царство на игрите.
Със приятели чудесни
весело минават дните.

Свържи кой с какво си служи? Кой какво прави (учител, медицинска 
сестра, помощник-възпитател)? 

Кажи и посочи: учител, медицинска сестра, помощник-възпитател.

Кой сервира храната? 
Как се казва?
Кой чете приказки? 
Как се казват твоите учители?

Вече знам, че:
всички се грижат за мен в детската градина!

Томи и Ани са в детската градина. Всички, които работят там, се грижат с 
много обич за тях.

А

Колко е щастлива
мъничката Ива – 
нейните крачета
тичат по паркета.

Тичайте, крачета,
тичайте из хола! – 
нека да се чудят
възрастните хора.

Чудо ли това е,
Ивето не знае,
но едно е ясно –
в стаята е тясно.

Тичайте, крачета,
тичайте на двора! 
Нека да се радват
възрастните хора.

Колко деца се хранят? Колко деца слушат приказка?2
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подаръци за куклената къща¹16 седмица 9

Куклата с къдрици руси
пак не иска да закуси,
а приготвила съм вече
кифла, баничка, геврече
и солети с кашкавал –
чакат на подноса бял.банички

солети

разточване

хлебчета

оградка

цветни пръчици

баничка

гевречета

Свържи кой с какво си служи? Кой какво прави (учител, медицинска 
сестра, помощник-възпитател)? 
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Песен: Кукла
музика: Клер Колева
текст: Наталия Стойкова

Купиха ми нова кукла
с мигащи очички.
Панделчици две Ӝ вързах
в русите косички.

Тихичко ще Ӝ прошепна,
както шепне мама.
По-красива, кукло моя,
нийде няма, няма!

Музикална игра: Люлка

Децата са по двойки, хванати за ръце. 
Под звуците на музика изпълняват 
движения по подражание на учителя със 
следните думи:
Пили, пили, пили, пили дъсчица, 
дъсчица, (2) 
(движат хванатите си ръце напред-назад, 
имитирайки движение на триона) 
да направим, да направим люлчица, 
люлчица, (2) 
(движат хванатите си ръце напред-назад, 
имитирайки движение на триона)
да люлеем, да люлеем Писана, Писана, 
(люлеят люлката)
да порасне, да порасне голяма, голяма. 
(пускат си ръцете, издигат ги нагоре, 
показват, че Писана ще порасне голяма)

Кукла
 Атанас Душков

Купиха ми кукла
със голяма букла.
С панделка червена.
И със две очички
като две звездички.
Взема ли я само,
тя ми казва: „ма-мо“!

Какво има в магазина? Кои са твоите любими играчки? Огради.

Назови и посочи играчките в 
магазина. 
Какво ще кажеш, когато искаш да 
ти купят играчка?

Вече знам, че:
мога да пазя играчките си здрави!

Томи и Ани са с мама в магазина за играчки.

С какъв цвят ще оцветиш патето, колата и мечето? Избери сам.

А

Томи иска играчката, която е зад кончето. Коя е тя?
Ани иска кукла? Къде е тя?

2
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Какво има в магазина? Кои са твоите любими играчки? Огради.

С какъв цвят ще оцветиш патето, колата и мечето? Избери сам.



Кое дете е момиче? Кое дете е момче? Посочи.
Кой какво ще облече? Свържи.

Кажи и посочи частите на човешкото тяло, които познаваш.
за какво служат те?

Вече знам, че:
аз съм момче/момиче!

Аз имам
Калина Малина

Музикална игра: 
Пеят, скачат палците

Томи и Ани са на басейн. Преди да влезе в басейна, Томи каза: „Аз имам 
две крачета“ и подскочи. Ани му отговори: „Аз имам две ръчички“ и плесна 
с тях.

Оцвети панталоните със син цвят. Кое друго е синьо? Посочи.
Оцвети полата с червен цвят. Кое друго е червено? Посочи.

Аз имам две ръчички – 
две палави сестрички. 
Една до друга знаят 
самички да играят.
Аз имам две краченца – 
две палави момченца.
Те много се обичат.
Едно след друго тичат.
Аз имам две очички – 
небесни две звездички.
Как чудно, чудно греят!
Ту плачат, ту се смеят.

Аз имам две ушенца – 
две белички мишленца.
На глухи се преструват, 
но всичко, всичко чуват.
В средата на лицето 
е вирнато нослето.
По мириса познава 
с какво ще ме гощават.
устата ми обича 
по книжките да срича 
и да повтаря сладко 
две думи: мама, татко.

Пеят, скачат палците. (2) 
Пейте, скачайте, весели деца! (2)
Пеят, скачат показалците. (2)
Пейте, скачайте, весели деца! (2)
Пеят, скачат средните. (2)
Пейте, скачайте, весели деца! (2)
Пеят, скачат безименните. (2)
Пейте, скачайте, весели деца! (2)
Пеят, скачат кутретата. (2)
Пейте, скачайте, весели деца! (2)

Кои предмети имат кръгла форма? Посочи.
Колко деца са в басейна?

2

А
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Мама има къдрави косички.
Има даже по гърба къдрички.
Най-красива тя е сред овцете.
А сега към нас се обърнете.
Никое такива къдри няма!
Искаме и ние като мама
да сме с къдрави косички
и по гръбчето с къдрички.

седмица 11

Кое дете е момиче? Кое дете е момче? Посочи.
Кой какво ще облече? Свържи.

Кажи и посочи частите на човешкото тяло, които познаваш.
за какво служат те?

Оцвети панталоните със син цвят. Кое друго е синьо? Посочи.
Оцвети полата с червен цвят. Кое друго е червено? Посочи.
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Какво е времето през зимата?
С какво са покрити земята и дърветата?
Какво ще облечеш, за да излезеш навън? Огради.

Вече знам, че:
през зимата е студено, вали сняг и се обличам с топли дрехи.

Музикална игра: 
Снежинките танцуват

зима е. Навън вали сняг.

Кой сезон е?2

А
Зима
 Младен Исаев

Пада сняг
 Ангелина Жекова

Сняг се сипе на звездички
над полета и горички –
и земята става цяла
като в приказките бяла.

Всяка къща е с калпак
от чудесен пухкав сняг.
В нашата страна любима
гостенка е баба зима.

Пада,
пада,
пада сняг...
Бързо скрива и покрива
оголения клонак
и гората мълчалива.
До поточето поспрял,
зайко мига в изненада,
гледа как снежецът бял
тихо
пада,
пада,
пада...

1. Децата са наредени в кръг. В началото на музиката 
размахват ръце нагоре и надолу.

2. Хващат се за ръце и обикалят в кръг.
3. Въртят се с ръце, горе на венче (показ на учителя).
4. По подражание на учителя клякат на земята и по пре-

ценка на учителя завършват играта с подходяща тан-
цова фигура.
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ще направя ей сегичка
аз за Коледа елхичка.
Стане ли съвсем готова,
ще Ӝ сложа дрешка нова
от гирлянди заблестели
и безброй звънчета бели.

От кои фигури ще направиш 
елхата? 

Апликирай си елха върху другата 
страна на листа. украси я!

2
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Какво е времето през зимата?
С какво са покрити земята и дърветата?
Какво ще облечеш, за да излезеш навън? Огради.
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Какво правят децата на пързалката? 
Коя е твоята любима игра през зимата? 
С какво се пързаляш през зимата? Огради.

Къде се намират децата?
Как са облечени?
Какво правят?
А ти какво искаш да правиш 
на пързалката?
Как се забавляваш на 
пързалката?

Вече знам, че:
който спортува, е здрав!

Песен: Зима е на пързалката
 музика и текст:
 Диляна Мичева

Баба зима пак дойде
с пързалки и шейни.
Сняг, сняг, сняг,
пухкав бял сняг.

Палави снежинки бели
зимна песен пеят:
сняг, сняг, сняг,
пухкав бял сняг.

Томи и Ани са на пързалката. 

Колко са шапките? Колко са шаловете?
Преброй. Свържи еднаквите по цвят шапки и шалове.

2

А

А

А

Зимна радост
 Елисавета Багряна

Какво обича да прави детето 
по снега?

Весели снежинки –
бели перушинки –
падат леко, леко
и се стелят меко.

Падайте снежинки –
бели перушинки!
От сърце обичам
по снега да тичам!



снежен човек¹23

С две-три кръгчета, с лепило
правя си човече мило.
ще го нарека Снежин,
че на зимата е син.
Нарисувах му очи
и уста – да не мълчи.
То зададе ми въпрос:
– А защо си нямам нос?
Дай ми ш-ш-шапка, 
дай ми ш-ш-шал,
че от с-с-студ треперя цял!

От какви фигури ще 
направиш Снежко?

2
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овалване

Какво правят децата на пързалката? 
Коя е твоята любима игра през зимата? 
С какво се пързаляш през зимата? Огради.
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снежно дърво

¹24 седмица 13

новогодишна украса от шишарка ще правим със децата
украса за елхата.
Виж – по шишарката лепим
за зимния празник любим.

Направи снежно дърво, 
като забодеш здраво 
клоните (сламки) върху 
стеблото. Покрий ги със 

сняг от памук.



Бойка Калева, Наталия Стойкова, 
Антоанета Малинова, Райна Захариева, 

Лина Николова, Поля Кякова, Надежда Димитрова, 
Клер Колева, Димитър Димитров

Аз съм в детската градина
познавателна книжка ¹1

за първа възрастова група (3–4 години)

Художник Младена Елезова
Художник, графичен дизайн Христо Елезов

Художник на корица Христо Елезов
Редактор Ясена Христова
Коректор Галя Краликова

Предпечатна подготовка Издателство „Изкуства“
Формат 60х90/8. Печатни коли 6

Първо издание, 2018 г.
ISBN:

Издателство „Изкуства“
1700 София, ул. „Йордан Йосифов“ 8Б
тел.: 02/943 4724, факс: 02/943 4397

e-mail: izkustva@yahoo.com
www.izkustva.net

© Бойка Цветанова Калева, Райна Сергеева Захариева, Наталия Кирилова Стойкова, 
Антоанета Трендафилова Малинова, Лина Сашкова Николова, Поля Василева Кякова, 
Надежда Костадинова Димитрова, Клер Димитрова Колева, 
Димитър Кръстев Димитров, автори на текст, 2018
© Младена Александрова Елезова, художник – автор на илюстрации, 2018
© Христо Георгиев Елезов, художник – автор на графичен дизайн, 2018 
© Христо Георгиев Елезов, художник – автор на корица, 2018
© Издателство „Изкуства“ ЕООД, 2018


