
на мама днес е празник¹49 седмица 25
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Какво подаряват децата на мама?
 Ти какво ще Ӝ подариш? Огради.

Ти как ще поздравиш твоята 
майка? Какво ще Ӝ кажеш?

Вече знам, че:
мама има празник и аз много я обичам!

Днес е празникът на мама. Аз не мога без мама и мама не може без мен.

Колко са подаръците за мама? Преброй.

Две очички
 Стилиян Чилингиров

На мама
 Дора Габе

Две очички,
две ръчички,
две ушлета,
две крачета
и носленце,
и брадленце –
сто целувки,
сто милувки
мама всеки час ми дава
и пак жадна си остава.

Моя майчице добричка
с бяла хубава ръчичка,
издигни я и сложи я
върху моята главичка,
да ме милваш, да ми пееш,
като слънце да ми грееш!

Музикална игра: 
Приспивна песен
 музика и текст:
 Диляна Мичева

Мило мое бебче, нани-на.
Сънчо идва вече, нани-на.
Сънища раздава, нани-на.
Песничка ни пее, нани-на.

Описание на играта: 
Момичетата с кукла в ръце 
имитират как приспиват бебе, 
като му пеят песента.
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за да съм здрав¹51 седмица 25

овалванеразточване вдлъбване изостряне

Какво подаряват децата на мама?
 Ти какво ще Ӝ подариш? Огради.

Колко са подаръците за мама? Преброй.





седмица 25

Цвете

¹52

седмица 26

Направи красиво цветче от хартия 
и го прикрепи здраво за стеблото.

Избери и нанижи „мънистата“, за да 
направиш своето герданче.

герданче
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А

2 А

2



Кой лекува Ани? Какво прави лекарят, за да оздравееш?
Какво има в лекарската чанта? Свържи.

Кажи и посочи: лекар, 
меди цинска сестра, линейка, 
слушалка, термометър, лекарска 
чанта.
Разгледай картината.
Кой какво прави?

Вече знам, че:
за моето здраве се грижат лекарят и медицинската сестра!

Лекарка
 неизвестен автор

Ани е болна. Боли я гърлото. Мама я заведе в лекарския кабинет.

Болен Ежко
 неизвестен автор

Ежко във гората
днеска не играй.
Болен във кревата
охка, пие чай.
Тичал е юнака
и се изпотил.
После, без да чака,
той вода е пил.

В голяма тревога съм днес,
че моята кукла не мигна нощес.
Вчера цял ден играла на двора с Дора.
Болната кукла преглеждам завчас,
сега съм на куклите лекарка аз.
Но порасна ли голяма,
истинска лекарка искам да стана!

А

Колко деца са в 
лекарския кабинет?

2Песен: Игра
 Музика: Клер Колева
 Текст: Веса Паспалеева

В близката градинка
почваме играта,
кацат ни калинки
върху раменцата.

Лягаме в тревата,
лъскава и мека, 
цвят от дървесата
пада леко, леко.



седмица 2
аз съм докторът¹54 седмица 26

Стъпва гордо и напето, 
важно хвали се петлето:
– Няма други като мен!
Аз красавец съм роден.

И доволно се навежда, 
в локвичката се оглежда.
Но видя грозниче там
и разплака се от срам.

– Петльо, Петльо! Не плачи!
Хубост в локва не личи!
– Няма вече да се мъча, 
Чичо Доктор препоръча 
бързо да ме украсят децата.

Кой лекува Ани? Какво прави лекарят, за да оздравееш?
Какво има в лекарската чанта? Свържи.
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Кое е първото пролетно цвете?
Кои други цветя са цъфнали на полянката?

Кажи и посочи: сняг, бяло кокиче, жълт минзухар, синя теменужка, жълто 
слънце, червено лале, жълто лале.
Довърши изречението по картината.

Вече знам, че:
покаже ли се първото кокиче, идва пролетта!

Идва пролетта. Слънцето грее. Снегът се топи.
Първите пролетни цветя се събуждат от сън.

Цъфна бялото ... (кокиче).
Цъфна синята ... (теменужка).

Цъфна жълтият ... (минзухар).

Огради лалетата по цвят. 
Преброй.

Ранобудниче
 Ран Босилек

Минзухар
 Леда Милева

Зън-зън, зън-зън!
Ставайте от зимен сън,
минзухари, кукуряци,
теменужки из трънаци!
Аз съм вашето сестриче,
ранобудното кокиче!

Всяка пролет
главичка подавам,
нося жълто калпаче.
Обичам полето,
обичам гората
и топлото слънце.
Най-много обичам
смеха на децата,
защото на всички деца съм другар
и се наричам ... (минзухар)!

Песен: Изворче
 текст: Леда Милева
 музика: Клер Колева

Изворче скрито
в елхова горица.
Кой идва при тебе 
за бистра водица?

– Идва сърничка
с пъстра паничка,
идва еленче 
с лъскаво менче.

Мишка-гризанка
с пъстра гаванка, 
бабино внуче
с ново бърдуче.
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Добро утро
 Цвета Изворска
Събуди се, хей детенце –
ти, момиченце, момченце!
Слънчицето е изгряло,
пойно птиче е запяло!
Хубав ден е, туй личи –
хайде, отвори очи –
„Добро утро!“ – с поздрав благ
да го срещнем всички пак!



седмица 2
Цъфнали дървета¹56

Посадихме две дръвчета
с дядо есенес.
Гледам нежните цветчета
цъфнали нощес.
Розовите са кайсия,
а вишнапът – бял,
и от радост аз самият
май съм разцъфтял.
С четката ще напечатя
всеки клон зелен
и на дядо ще го пратя
да се радва с мен.

седмица 27

Кое е първото пролетно цвете?
Кои други цветя са цъфнали на полянката?
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Кой се завръща от топлите страни? С какво трака щъркелът?

Кажи и посочи: пеперуда, 
щъркел, калинка, трева, 
цветя, слънце.

Какво носи Щърко от далечен топъл юг?

Вече знам, че:
щъркелът идва през пролетта!

Пролет е. Щъркелите долетяха. 

Свържи еднаквите по цвят и големина пеперуди и цветя.
Има ли цвете за всяка пеперуда? Колко са?

Гост
 Ран Босилек

Пеперуда
 Атанас Душков

– Щърко, Щърко дългокрак, 
ти при нас пристигна пак.
Но какво ни носиш тук 
от далечен топъл юг?
– Нося слънце и цветя 
и ви водя пролетта.

Пеперуда през полята
хвърка, каца по цветята.
Аз я гоня, тя не спира
и от дума не разбира.
Е, кажете ми накрая
със кого да поиграя!

Музиална игра: Бели пеперудки
Децата се подреждат в кръг и от тях 
се избират две „пеперудки“. Започва 
песента: 

Бели пеперудки, 
къде отлетяхте?
Дойде ли ви краят, 
изберете дружки!
Аз избирам първата!
Ти избираш втората! (всяко от децата 
избира нова пеперудка)

Довърши изреченията по картината.
На цветето кацна ... (пеперуда).
Щъркелът има дълъг ... (клюн).
Две калинки се скриха в ... (тревата).
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седмица 2
пролетна картина¹58

Щъркелът е тука!
Тук е пролетта!
Пъпчици разпукват
пъстрите цветя!

В цъфналите дървета
стрелкат се пчели.
Млада пролет шета,
всички весели!

Какви фигури ще използваш?2

седмица 28
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с мама и татко на разходка¹59 седмица 29



Къде се намират Ани и нейните родители? 
Къде трябва да пресекат улицата?
На какъв цвят на светофара ще пресекат?
Къде трябва да се возиш, когато пътуваш с автомобил?

Ани е на разходка с мама и татко. 

Вече знам, че:
пресичам улицата само с мама и татко на пешеходна пътека!

Песен: Кокетка
 музика и текст:
 Георги Джилянов
Иска ми се, щом като порасна,
хубава да бъда и прекрасна.
Но защо да чакам дълго време –
със това сега ще се заема.

Първо – лак на ноктите се слага,
после – грим да ползвам се налага.
С роклята, с обувките на мама
ще изглеждам точно като дама.

Ще си сложа мъничко червило,
мигли ще си залепя с лепило, 
ще завърша тоалета тука,
като сложа русата перука.

Олеле! Огледалото е май сгрешило!
Станала съм истинско плашило!

С кого пресича Ани улицата?
 Къде седи детето в колата?А



седмица 2
пеперуди¹60 седмица 29

Може всеки да се чуди
и да цъка със език –
апликирам пеперуди
като фокусник велик.
С мойте фигурки вълшебни –
кръг, триъгълник, квадрат, 
пеперуди едри, дребни
правя със различен цвят.
Вижте колко са красиви!
Върху листа ми трептят...
Като истински и живи...
Може би ще долетят?





седмица 2

седмица 29

седмица 30

чадърче

моите дрехи

¹61

Весел празник наближава
и Лепилко днес решава
чадърче като фуния
да направи от хартия.
Мързеливко ти не си –
бързичко го украси!

Какво ще облечеш?
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Защо Ани и Лили носят чадър? Откъде идва дъждът? 
На кого се радва Томи? Какво носи охлювът на гърба си? 
Покажи с пръсти:
Как капят дъждовните капки?
Как охлювът си показва рогцата?

Кажи и посочи: охлюв, черупка, рогца, дъжд, чадър, дъждобран, бяло 
цвете, синьо цвете, сини цветя, трева.

Вече знам, че:
дъждът полива цветята и тревата. Това им помага да растат.

Заваля дъжд. Охлювите запълзяха на поляната. Ани и Мими се скриха 
под чадър.

Колко са децата? Преброй.
Има ли цвете за всяка калинка?
Свържи и преброй. 

Охлювче
 Васил Стоянов

Пӝ е лесно
 Ангелина Жекова

Охлювче, излез, 
слънце грее днес.
Покажи си рогца, 
похапни си листа.
Охлювче, паси, 
къщичката си носи.
Щом се умориш, 
в нея ще заспиш.

Бях на двора... Изведнъж
плисна топъл летен дъжд.
Докато се налудува,
локвичка се образува.
Петльо уж е юначина,
но едва-едва премина.
Гледай, Петльо, мен!
Разбра ли?
Пӝ е лесно със сандали!

Музикална игра: Охлюви
 Чичо Стоян
Охлю Бохлю, не дреми, 
а се малко съвземи!
Разпусни си рогата,
обтегни си снагата.

Довърши изречението по картината.

Вали ... (дъжд).
Ани и Лили се крият под ... (чадър).
Томи е облечен с ... (дъждобран).

В тревата пълзят ... (охлюви).
Охлювът има ... (рогца).
Охлювът се скри в своята ... 
(черупка).
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седмица 2
плашило¹63

Хей, приятели. Ура!
Пак черешката узря!
И към нея литва в миг
всеки лаком чурулик.

Ала дядо ми по здрач
бодна в клоните пазач.
Тихо, тихо се засмях –
от плашило нямам страх!

седмица 30

Музикална игра: Охлюви
 Чичо Стоян
Охлю Бохлю, не дреми, 
а се малко съвземи!
Разпусни си рогата,
обтегни си снагата.
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За кой празник се боядисват яйца? Ти с кого обичаш да боядисваш и 
украсяваш яйца?

Защо са радостни децата? Какво правят? Кое яйце ще си избереш от 
кошницата?

Какво е нарисувало детето на своето беличко яйце?

Вече знам, че:
за Великден се боядисват яйца.

Великден е. Томи и Ани имат пълна кошница с боядисани яйца.

Огради яйцата по цвят. Преброй.

Великденско яйце
 Ангелина Жекова

Великден
 Димитър Спасов

Мое беличко яйце,
нарисувах ти лице
с бузки кръгли, червени,
със очички зелени
и с носленце лилаво –
да ми бъдеш най-здраво.

Ех, какъв тържествен ден!
Сводът в слънце озарен.
Бият празнично камбани.
Идва батко и ме кани
да се чукнем от сърце
със великденско яйце.

Песен: Вълшебни думи
 музика и текст:
 Диляна Мичева
Имам три вълшебни думи.
С тях извършвам чудеса.
Щом поискам да получа
нещо хубаво, желано,
аз ще кажа „моля, моля“,
след това „благодаря“.
А когато съм виновен
и сгрешил съм в нещо аз,
със наведена главичка
с думичката „извини“
всеки всичко ще прости.
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седмица 2
ще ти нарисувам личиЦе¹65

Великденски яйчица

Виж! Великденско яйце
крачи с весело лице.
Зайко Байко го видял
и разбрал, че закъснял.
Тъжно зайчето си рече:
– Значи е Великден вече,
а пък мойте яйчица
още нямат си лица,
ни нослета, ни очички...
Ще ми се присмиват всички!
Кой ще ми помогне? Кой?
– Зайко Байко, не се бой!
Аз художник съм велик,
ще ги нарисувам в миг!

седмица 31
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седмица 32

седмица 31

великденска кошничка

бонбони за рожден ден

¹66

С Лепилко двамата седим
и лентички се готвим да лепим.
Вълшебник малък в този час
като Лепилко ще съм аз.

С различни цветове хартия завий и 
опаковай бонбони за рожден ден.
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С какво обичаш да пътуваш? 
Използваш ли предпазен  
колан за безопасно пътуване?

Кои превозни средства са 
нарисувани на картината?

Кажи и посочи: автобус, шофьор, 
кола, самолет, велосипед, гуми,  
врата, фарове.
Довърши изречението по картината.

Вече знам, че:
има правила в автобуса и колата!

Хората пътуват с различни превозни средства.

Ани слиза от ... (автобуса).
Томи кара ... (колело).
Във въздуха лети ... (самолет).
На улицата спря ... (автобус, кола).

Колко са големите вагони на влака? 
Колко са всички вагони? Преброй.

Оцвети големите вагони на влака с жълт цвят,
а малкия – със син цвят.
Кое друго е жълто? Посочи. Кое друго е синьо? Посочи.

Музикална игра: Веселото влакче
 музика и текст: Диляна Мичева

Влакчето пътува
пуф-паф-пуф.
Свирката му ще познаем
пуф-паф-пуф.
Ту-ту-уу!

Пътуване с кола
 Р. Киров
Всички знаят, няма спор –
аз съм опитен шофьор.
Тръгвам по света голям.
Чудеса ще видя, знам.
Равнините прекосявам,
През села транзит минавам.
Би-би-бип – колата свирка,
ето мойта крайна спирка.
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Описание на играта: 
Децата са подредени в колона едно зад друго 
и образуват вагончета. Избира се едно дете за 
машинист. Със започването на музиката децата 
тръгват в зигзаг до образуването на кръг.



седмица 2
хайде на море¹68 седмица 32

Правичката да си кажа,
аз се чувствам най-добре, 
щом полегна си на плажа
до красивото море.
Искам с мъничко магия
даже простите неща – 
топка, кофичка, хавлия, 
да блестят от красота.
Но сама не мога. Жалко!
Хайде, помогни ми малко!

Колко са големите вагони на влака? 
Колко са всички вагони? Преброй.
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Къде са децата? Какво празнуват?
Как Ани и Лили ще поздравят Томи?

Кажи и посочи: торта, свещички, подаръци, топка, балони, фотоапарат.

Какво празнува Томи? 
Как е украсена стаята? 
Кой какво прави? 
Какво казват гостите на Томи?
Кои деца ще поканиш на твоя 
рожден ден?
Какво искаш да ти подарят?

Вече знам, че:
за рожден ден поздравявам с „Честит рожден ден!“ и казвам 
„Заповядай!“, когато поднасям подарък!

Томи има рожден ден. Ани и Лили са му на гости.

Колко са децата? Преброй.
Оцвети по един балон за всяко дете. 

Рожден ден
 Ангелина Жекова

Нека знаят всички –
вече съм голям!
Четири свещички
вчера духнах сам.
Татко каза: – Браво!
Брей, момче юнак!
Нека да е здраво
сто години чак!

Музикална игра: Рожден ден
 
Празник днеска има Вили,
тя покани гости мили.
Всичките добри деца
със засмени личица.

– Честит празник, Вили,
водя ти гости мили,
да си здрава и засмяна,
винаги с чиста премяна.
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сладкиши за празника¹70 седмица 33

овалване сплескване гравираненалепване

Къде са децата? Какво празнуват?
Как Ани и Лили ще поздравят Томи?

Кажи и посочи: торта, свещички, подаръци, топка, балони, фотоапарат.

Колко са децата? Преброй.
Оцвети по един балон за всяко дете. 





седмица 2
моят празник¹71 седмица 34



Какво празнуват децата? Защо са радостни? 
Къде искаш да отидете с мама и татко на празника на детето?

Вече знам, че:
Първи юни е ден на детето!

Децата имат празник.

Колко са момичетата? 
Колко са момчетата?

Първи юни
 Ангелина Жекова

Кажи пропусната дума:

Балони
 Леда Милева

Нека палав вятър
люшка знаменцата,
птици да запеят
още от зори!
Днес е Първи юни,
празник на децата!
Слънцето по-ярко
нека да искри.

Нека палав ...
люшка ...,
птици да запеят
още от ...!
Днес е Първи юни,
празник на ...!
Слънцето по-ярко
нека да ...

Балони – весели балони – 
на дълъг път ви пращам аз
и нека вятърът ви гони
и птички да кръжат над вас.
Балони, сини и червени,
литнете вместо писъмца,
идете с поздрави от мене
навред до всичките деца!
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седмица 2
нарисувай ме¹72

Нарисувай ме

Аз децата обичам,
на детенце приличам.
Имам сини очички,
имам дълги косички,
две ръчички с пръстенца,
две чевръсти краченца.
Но не правя ни крачка,
че съм само играчка.

Нарисувай ме с букла.
Аз съм твоята...

седмица 34





седмица 2

седмица 33

седмица 34

весел влак

охлюв

¹73

Той се движи пълзешком
на гърба със своя дом
и макар че е рогат,
за най-кротък е признат.
  Що е то?

Трака-трак! Трака-трак!
Коко кара влака пак.
Ала каза кака Мирка:
– Коко, тука има спирка!
Само след закуска
влакът ще препуска.
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