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Кой празник очаква Томи? Какъв подарък е получил той? Огради го.
Ти какъв подарък искаш да получиш от Дядо Коледа?

Вече знам, че:
на празника поздравявам с „Весела Коледа!“ и казвам „Благодаря!“, 
когато получавам подаръци!

Писмо до Дядо Коледа
 Ангелина Жекова

Всички деца с нетърпение очакват Дядо Коледа, който ще им донесе 
много подаръци.

Мили Дядо,
две години
моля те за братче.
Ти ми пращаш дънки сини,
фотоапаратче.

Братчето получи Веса, 
вече е годинка.
Моля ти се, виж адреса!
Чакам те!
  Калинка

Среща с Дядо Коледа
Цял ден валя сняг. Земята стана бяла. Утре е Коледа. 
След вечеря Томи и майка му украсиха елхата. Томи подаваше 

играчките, а мама ги закачваше по зелените клонки. 
– Мамо, дали Дядо Коледа ще хареса елхата? – попита Томи.
– Разбира се! Виж колко е хубава! – погали го мама. – Хайде, 

Томи, трябва да си лягаш вече.
– О, мамо, искам да го посрещна...
– Той идва, когато всички са заспали...
Но в този момент вратата се отвори и влезе Дядо Коледа.
– При най-послушните деца идвам по-рано – засмя се той. – 

Здравей, Томи!
– Дядо Коледа, ти дойде! – скочи Томи.
– Моето джудже ми каза, че искаш голям камион. Заповядай! 

Весела Коледа!
И докато Томи се чудеше какво да каже, добрият старец вече 

затваряше вратата.
– Благодаря, Дядо Коледа! – извика радостно след него Томи.

Ангелина Жекова

Песен: Звънят звънчета
 музика и текст: 
 Диляна Мичева
Звънят, звънят звънчета,
зън-зън-зън, зън-зън-зън.
Дядо Коледа пристига,
зън-зън-зън, зън-зън-зън,
подаръци ще носи,
зън-зън-зън, зън-зън-зън,
за малките дечица
зън-зън-зън, зън-зън-зън.
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Каква е формата на топките на елхата? Каква е формата на кутията с 
подаръци?
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коледни подаръци¹26

– Дядо Коледа, къде си? –
котето промърка. –
Къщичката и адреса
ти дали не сбърка?

Писахме ти в писъмцето –
шалче донеси ми,
три колана за мечето,
панделки за Мими.

Чу се глас във тишината:
– Стойте търпеливи!
Вече правят ви децата
дарове красиви.

седмица 14

за панделките

за шалчетата

за коланчетата

Кой празник очаква Томи? Какъв подарък е получил той? Огради го.
Ти какъв подарък искаш да получиш от Дядо Коледа?
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Кого хранят Томи и Ани?
Защо птиците са гладни? Защо е поставена къщичката на дървото?

Кажи и посочи: врабче, гълъб, дърво, сняг. Кой е един? Кои са много?
Довърши изречението по картината.
Вали ... (сняг).
Децата поставиха на дървото ... (къщичка за птици).
Томи и Ани хранят ... (гълъба и врабчетата).

Защо детето кани врабчето вкъщи? Какво ще му даде?

Вече знам, че:
мога да храня птиците през зимата!

Огради врабчетата. Преброй ги.
Кое е едно? Кои са много? 

Врабче сиво
 Стоян Дринов

Зима е. Времето е студено. Вали сняг. Томи и Ани се грижат за 
птиците. Някои птици отлетяха на юг, но гълъбът и врабчето са тук.

Врабче сиво, затрепти, 
в мойта стая долети.
Вън навред е студ голям – 
тук подслон аз ще ти дам: 
и гнезденце от перца, 
и водица, и зрънца!

Нарисувай пътечка от гълъба до трохичките.
Какъв цвят е снегът?

Музикална игра: Игра с врабче

Игра: Кой какво казва?
Аз съм малко гълъбче (врабченце), 
кой не ме познава?
Казвам туй, което, гу-гу (чик),
всяко гълъбче (врабче) казва:
Гу-гу, гу-гу (чик-чи-рик).
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Децата са наредени в кръг. Учителят избира дете-врабче, което влиза 
в средата на кръга. На определена музика врабчето „лети“, а децата 
ритмично пляскат с ръце. След това врабчето подскача, размахвайки 
крилата си. Накрая децата заедно с врабчето играят в кръг.
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Врабчо тъжен е, деца,
няма никъде зрънца.
Дните вече застудяха,
той си няма топла стряха.
– Стига, Врабчо, се тревожи!
Ние житце ще ти сложим.
Няма да усетиш глад
след богатия обяд.
Погледни сега в клонака.
Къщичката тебе чака –
дом с врата като геврече...
Хайде, усмихни се вече!

От какви фигури е 
направена къщичката 
на Врабчо?

Кого хранят Томи и Ани?
Защо птиците са гладни? Защо е поставена къщичката на дървото?

Кажи и посочи: врабче, гълъб, дърво, сняг. Кой е един? Кои са много?
Довърши изречението по картината.
Вали ... (сняг).
Децата поставиха на дървото ... (къщичка за птици).
Томи и Ани хранят ... (гълъба и врабчетата).

Защо детето кани врабчето вкъщи? Какво ще му даде?

Огради врабчетата. Преброй ги.
Кое е едно? Кои са много? 

Нарисувай пътечка от гълъба до трохичките.
Какъв цвят е снегът?
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Посочи и назови животните. 
Свържи малките с техните майки.

Кажи и посочи: животните от картината.
Виждал ли с тези животни? Къде?
Ходил ли си в зоопарк?

Вече знам, че:
и животните си имат майки.

Колко са малките пингвинчета? Колко са големите пингвини?

Слончето
 Цветан Ангелов

Томи и Ани са с мама в зоопарка.

– Мамо, мамо, я кажи,
колко слончето тежи?
– Слончето тежи, деца,
повече от сто килца!
– Майка има ли си то?
А не плаче ли? Защо?

– Майка има то добра
и не плаче след игра.
– Спи ли като нас? Къде?
А какво ли пък яде?
– Спи под някое дръвце,
суче сладичко млекце!

Песен: Моят папагал
 музика и текст: Галина Иванова

Имам си любимец – той е папагал.
Сутрин, обед, вечер хапва портокал.
Сигурно от всички пернати същества
най-лакомия, най-бъбривия е Папи на света.

Припев: Папи, папи, успокой се, моля те, ти.
Папи, Папи, мъничко млъкни.

Вечер, щом си легна, искам тишина,
но не млъква Папи, пърха с крила.
Сигурно от всички пернати същества
най-лакомия, най-бъбривия е Папи на света.

Намери и огради папагала.
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влакче в зоопарка¹30

Трети ден въздиша влака –
пътник закъснял той чака,
но по-страшна е бедата,
че му няма колелата.
Помогни на влака ти,
нека весел полети!

Каква е формата на 
колелата на влакчето?

Залепи колелцата на 
тяхното място с малки 
точки лепило в средата.
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Посочи и назови животните. 
Свържи малките с техните майки.

Кажи и посочи: животните от картината.
Виждал ли с тези животни? Къде?
Ходил ли си в зоопарк?

Колко са малките пингвинчета? Колко са големите пингвини?
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Ти с кого обичаш да играеш? Защо? Как се казва твоят приятел?

Вече знам, че:
е хубаво да имаш приятели!

Колко са момичетата? 
Колко са момчетата?

Детска градина
 Георги Авгарски

Томи и Ани имат приятели в детската градина.

Приказки слушам и песнички пея
в нашата детска градина.
Имам си много другарчета в нея –
цяла дружина, цяла дружина!
С тях на разходка излизам в редица,
с тях се люлея и скачам, и тичам!
Ах, ако знаете само, дечица,
как ги обичам, как ги обичам!

Кои са музикалните инструменти? Посочи и назови.

2
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Оле, оле олелия!
 Цвета Изворска
Оле, оле, олелия!
Топчицата си ми дай!

Оле, оле, олелия!
С твойто пате си играй.

Оле, оле, олелия!
Давам ти бонбонки три.

Оле, оле, олелия!
Зайчето ми подари.

Оле, оле, олелия!
Мое, твое, дай, вземи!

Оле, оле, олелия!
Разберете се сами!

Оле, оле, олелия!
Шумна, весела игра 

има своя оправия:
всеки своето избра.
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къщичка за зайо¹32

Баба Зима снеговита
преспи пак докара.
С бяла пелена завита
спи гората стара.
Вече Кики и Мецанка
вкъщи се прибраха...

Аз на снежната полянка
зъзна... Нямам стряха.
Направете ми, дечица,
къщичка такава,
че хитрата лисица
да не я познава.

седмица 17

Ти с кого обичаш да играеш? Защо? Как се казва твоят приятел?
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Кои са животните на картината? Посочи малките и техните майки.
Помогни на пиленцата да стигнат до своята майка. Как се казва тя?

Кажи и посочи: крава, кокошка, петел, пиле, агне, овца, прасе, трактор.
Кой е един? Кои са много? 

Какво иска малкото агънце?

Вече знам, че:
за да раста здрав, трябва да ям мляко, сирене, яйца и масло!

Кой е един? Кои са много? 
Колко са прасенцата? Колко пиленца отиват при майка си?

Песен: Козле
 музика: Клер Колева
 текст: Пламен Цонев

Ани обича да ходи във фермата при баба си. Там има много домашни 
животни.

Пиленца
 Георги Хрусанов

Пиленца изгладнели
в двора си кълват зрънца,
те ще станат ярки бели,
ще ни носят яйчица.
Пиленца добри и мили,
с бели, пухкави крилца,
щом сте рано подранили – 
нӚ ви и от мен зрънца.

Агънце
 Георги Авгарски

Агънце добричко
в двора е забляло,
цяло-целеничко,
пухкаво и бяло.
Тропка със копитца,
през плета занича – 
с малките дечица
иска да потича.

1.  Скача, скача, скача
 по широкото поле,
 скача, скача, скача
 вироглавото козле.

2.  И с рогцата, и с рогцата
 гони да боде децата,
 а пък тях, а пък тях
 май не ги е никак страх.
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млечен шоколад¹34

Млечен шоколад

– Ето тази крава
шоколад ни дава,
запомни от мене! – 
каза кака Рени.
– Имаш грешка, како!
Тази дава мляко!
Шоколад се прави
от по-други крави –
всички до една
имат си петна.
– Спирам аз играта,
правя Ӝ петната –
ето тази крава
шоколада дава.

седмица 18

Кои са животните на картината? Посочи малките и техните майки.
Помогни на пиленцата да стигнат до своята майка. Как се казва тя?

Вече знам, че:
за да раста здрав, трябва да ям мляко, сирене, яйца и масло!

Кой е един? Кои са много? 
Колко са прасенцата? Колко пиленца отиват при майка си?





¹1 седмица 2¹35
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пиленце

Пиленце от страх писука:
– Где е мама Кокошанка?
Хайде,  прегъни го тука,
на зелената полянка.

седмица 17

мога сам С кое какво правя? Свържи.
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рибки в аквариум¹36

Плуват рибки във водата. 
Чисто бяла е едната
и не иска, не обича
с другата да си прилича.
Ето ти сега проблем:
трябва цвят да изберем,
после с точки и чертички
да ги украсим самички.

Какви фигури откриваш 
на картината?

Къде живеят рибите? 
Какво правят те?

2
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моите играчки. превозни средства

мотор

¹37 седмица 19
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Посочи и назови играчките от картината. С коя от тях искаш да си играеш? 
Избери си играчка и кажи какво знаеш за нея.

Камион
 Агния Барто
Ех, защо решихме с кака
да повозим котарака?
Не е свикнал – и дорде го зърна,
рипна, камиона преобърна.

Самолет

Самолет ще правим ние двама,
ще летим над планина голяма,
ще летим над планина голяма,
после ще се върнем пак при мама.

Кои са превозните средства? Къде се движат те? 
Кои от тях превозват товари? Огради.

А

Музикална игра: Влак
Стройте се в редичка, да направим влак.
С него ще заминем ний на Слънчев бряг.

Пуф-паф, пуф-паф, през поля, тунели.
Пуф-паф, пуф-паф, покрай къщи бели.

Тракат колелата, весели, игриви.
И децата возят през места красиви.

Пуф-паф, пуф-паф, през поля, тунели.
Пуф-паф, пуф-паф, покрай къщи бели.

Влакът най-накрая в гарата навлиза.
Вземайте багажа, трябва да се слиза.

Пуф-паф, пуф-паф, през поля, тунели.
Пуф-паф, пуф-паф, покрай къщи бели.

Направи мотор на Зайо от конструктор.

Влак
 Ангелина Жекова
Трака-трак! Трака-трак!
Коко кара вкъщи влак.
Ала каза кака Мирка:
– Коко, тука има спирка!
Само след закуска
влакът ще препуска.
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А

2



В коя страна живееш?

Кажи и посочи: майка, баща, 
пеперуда, ябълка, къща, знаме.

Вече знам, че:
България е моята родина и аз съм българче!

Кои са цветовете на българското знаме? 
Оцвети българското знаме.

Рисуват децата
  Ангелина Жекова

Музикална игра: Войници
 популярна песен
Ние сме войници, 
ще вървим напред. /2 
Леви-десни, леви-десни, 
ще вървим напред. /2 

Имаме си пушки, 
от папура дръжки. /2 
Леви-десни, леви-десни, 
ще вървим напред. /2 

Имаме си кончета, 
от върбови клончета. /2 
Леви-десни, леви-десни, 
ще вървим напред. /2

България е нашата родина. 

С обич рисуват децата
нашето знаме с три цвята.
Цвят подир цвят подредено:
бяло, зелено, червено.
Грее на тази картина
цялата наша родина,
зиме с върхарите бели,
пролет с нивя зашумели,
с макове лете в житата...
С обич рисуват децата.

Описание на играта: 
Децата маршируват и се 
подреждат в колона и редица 
в такт с музиката.

България
 Христо Черняев

Аз казвам името ти кратко
и зная колко си голяма:
като прегръдката на татко,
като усмивката на мама.
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юрганче за зайко¹39

С красиво юрганче в леглото
детенцето пак е заспало,
а Зайко е буден, защото
завит е с юрганчето бяло.
На Зайко сега помогнете!
Той иска завивка красива.
Украса сами измислете,
та Зайко щастлив да заспива.
Подсказвам: сложи му листенца,
линии, точки, цветенца.

седмица 20

Кои са цветовете на българското знаме? 
Оцвети българското знаме.
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На какво играят децата? Ти с кого обичаш да играеш на двора?
Има ли за всяко дете хвърчило? Свържи.

Къде играят децата?
Кой какво прави? 

Вече знам, че:
игрите на двора са забавни и весели!

Кога играят децата на двора? А какво правят през нощта?
Кой сезон е?

Музикална игра: 
Мога сам

Децата са в двора на детската градина. Те весело играят и се смеят.

2
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Футболист
 Ангелина Жекова
Футбол се играе в гьола,
Жабчо вкара седем гола.
Баба вика му гальовно:
– Ти си само за световно!

Що е то?
 Ангелина Жекова
Мечтаят всички стадиони
да срещат свойте шампиони.
Летят след топката, не спират,
към чуждата врата напират...
Познай любимите спортисти .
Наричаме ги ф... (футболисти).



къщичка за джудже¹41

До реката сред полето
къща прави си джуджето.
Първо слага Ӝ комин,
после покрива Ӝ син.
Ей, джудженце, погледни!
Първо слагат се стени.
Върху тях е залепен
здраво покривът червен.
Чак тогава, чак тогава
и коминче ще поставя,
и прозорче със цветя
тук – над входната врата.
Влизай вътре и си пей!
Сто години си живей!

седмица 21

Кога играят децата на двора? А какво правят през нощта?
Кой сезон е?





домашни любимци¹42 седмица 22
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Как се грижат децата за своите домашни любимци?
Кого ще разходиш навън? Огради.

Кажи и посочи: коте, куче, 
рибка, папагал.

Имаш ли домашен любимец? 
Как се грижиш за него?

Вече знам, че:
домашните любимци не са играчки! И тях ги боли!

По колко домашни любимци 
има всяко дете? Преброй.

Моето коте
 Стилиян Чилингиров

Ани има папагал. Томи има куче. Мила има коте. Ния има рибка.
Те обичат своите домашни любимци и се грижат за тях.

Моето малко коте
аз го храня с мляко,
че искам да стане
пъргаво и яко.
...
Аз сама не мога –
ний играем двама
и тъй го обичам
както мене мама.

Музикална игра: 
Малките котенца
 музика и текст:    
 Диляна Мичева
Шест малки котенца 
весело играят,
шест малки котенца 
песничка си пеят.
Мяу, мяу, мяу!

Описание на играта:
Децата са подредени в 
колона, ръчичките им леко 
свити, имитиращи лапички. 
Със започването на музиката 
децата се движат тихичко 
до образуването на кръг. За 
финал звукоподражателно 
казват: „Мяу!“.

Довърши изречението по картината.
Ани има ... (папагал).
Ния храни ... (рибката).
Мила реши ... (котето).
Томи има ... (куче).

2
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Песен: Кученце
 музика: Клер Колева

1. Кученце съм малко,
 мен наричай Шарко.
 Бау, бау, бау, бау, бау,
 мен наричай Шарко.

2. Пуска сладка пӚра
 топлата попара.
 Бау, бау, бау, бау, бау,
 топлата попара.

3. Ще си хапна, зная,
 после ще играя.
 Бау, бау, бау, бау, бау,
 после ще играя.



котенцето джими¹43 седмица 22

От фигурки познати
направих котараче.
Главичка то поклати
и тихо взе да плаче.
– Ах, нямам си крачета,
опашка и мустаци,
за смях съм на врабчета,
деца и котараци!
– О, котенце, прости ми!
Рисувам вече всичко!
Ще те наричам Джими,
приятелче добричко!

Как се грижат децата за своите домашни любимци?
Кого ще разходиш навън? Огради.





¹44 седмица 23
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разпознавам звук и цвят – светофар



Правилно ли пресичат Ани и майка Ӝ? Кои са цветовете на светофара? 
На какъв цвят пресичаш? Къде трябва да се пресича улицата?

Кажи и посочи: светофар, пешеходна пътека, тротоар, улица.
Посочи и кажи цветовете на светофара. Какви играчки има в магазина?

Вече знам, че:
не трябва да пресичам улицата сам!

Светофар
 Иван Жеглов

Ани отива с мама в магазина за играчки. Светофарът им помага да 
пресекат улицата безопасно.

Ето светофар! Не бързай.
Но за път се приготви.
Щом зелената засвети,
тръгвай и не се бави!
Всяка грешка може скъпо
да ти струва. Запомни:
светофарът има само
три различни светлини.

Кой цвят липсва на светофара? Оцвети.
Кое друго в картината е зелено? Посочи.

Зебра
 Марко Ганчев
Зебра казва се паважът 
с бели ивици, нали, 
дето няма да ни смажат 
на пресечката коли?
Всичко друго е страхотно: 
скърца, пуши, гърмоли, 
но поне едно животно – 
зебра – имаме, нали?

Песен: Светофар
 музика: А. Савелиев
 текст: А. Жекова
Светофарът повреден е.
За поправка чака мене.
Трудна работа е тая,
но ще питам полицая.
Той ми каза: – Запомни!
Слагаш трите светлини –
най-отгоре е червена,
най-отдолу е зелена,
жълтата е между тях.
Кимнах му с глава.
– Разбрах!

А

Колко са топките в магазина за играчки? 
А колко са куклите?

2



светофар¹45

Светофарът повреден е.
За поправка чака мене.
Трудна работа е тая,
но ще питам полицая.
Той ми каза: – Запомни!
Слагаш трите светлини –
най-отгоре е червено,
най-отдолу е зелено,
жълтата е между тях.
Кимнах му с глава:
– Разбрах.

седмица 23

Правилно ли пресичат Ани и майка Ӝ? Кои са цветовете на светофара? 
На какъв цвят пресичаш? Къде трябва да се пресича улицата?

Кажи и посочи: светофар, пешеходна пътека, тротоар, улица.
Посочи и кажи цветовете на светофара. Какви играчки има в магазина?
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къща от конструктор

мартеници

¹46

седмица 24

Ще направя от хартия
чудно чудо, чудесия!
Мартенички най-красиви
за приятелите мили.

Дъжд започва да вали.
Става мокро вред, нали...
Зайка, Шаро и Писана
за строежа страх ги хвана.
Моля те, не се бави!
Къщички им построи!





баба марта¹47 седмица 24
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Какво подарява Баба Марта на децата?
Кои са цветовете на мартеничката?

Кажи и посочи: Баба Марта, мартеничка, лястовичка, дърво, слънце.

Вече знам, че:
мартенички се подаряват и носят за здраве!

Томи и Ани изтичаха навън. Баба Марта е дошла.

Катеричката може да 
скача само по плочките с 
квадратна форма.
Оцвети ги, за да стигне до 
мартеничката.

Мартенички
 Дора Габе

Мартенички
 Ангелина Жекова

Слънчицето вече грее, 
косерчето вече пее, 
а над нашите главички 
прелетяха лястовички.
Тичайте, дечица, бързо, 
мартенички да ви вържа.
Да сте бели и червени, 
като слънцето засмени.

Песен: Баба Марта
 музика и текст:
 Диляна Мичева

Баба Марта пак дойде,
с мартеничка ме закичи.
Да съм бяла и червена,
винаги засмена.

И на мама, и на татко,
и на баба, и на дядо,
и на всичките деца
мартеничка даде тя.

Къде са децата? С кого са? 
Кой е още на двора?
Какво пожелава Баба Марта 
на децата?

2
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Мартеничка правя сам.
На кого ли да я дам?!
Ще направя още трички
да зарадвам вкъщи всички.
Тази мъничко е крива,
но за котето я бива.
Ето втора, хоп, и трета
за козлетата братлета.
А пък тази от коприна
купих я от магазина.
Най-красива е, защото 
е на мама за палтото.



Какво подарява Баба Марта на децата?
Кои са цветовете на мартеничката?

Кажи и посочи: Баба Марта, мартеничка, лястовичка, дърво, слънце.

Мартеничка правя сам.
На кого ли да я дам?
Маца иска за ушенце,
Шарко иска за краченце,
Козльо иска за рогцата,
а пък кака за ръката.
Ще направя още трички,
та да ги зарадвам всички.

От какви фигури ще направиш 
мартеничката?

2

Китка цвете, мила мамо,
приеми сега от мен.
Ти си мойто силно рамо,
ти си слънце в моя ден!

¹48
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