
  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

           

 

 

 

 

                          

 
                         

 

 

 

       

     



 

Аз съм българче  

Иван Вазов 

Аз съм българче и силна 

майка мене е родила; 

с хубости, блага обилна 

мойта родина е мила. 

Аз съм българче. Обичам 

наште планини зелени, 

българин да се наричам — 

първа радост е за мене. 

Аз съм българче свободно, 

в край свободен аз живея, 

всичко българско и родно 

любя, тача и милея.  

Аз съм българче и расна 

в дни велики, в славно време, 

син съм на земя прекрасна, 

син съм на юнашко племе. 

 

 

     

     



 

Родна стряха  

Ран Босилек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 Бяла спретната къщурка. 

Две липи отпред. 

Тука майчина милувка 

сетих най-напред. 

 

 Тука, под липите стари 

неведнъж играх; 

тука с весели другари 

скачах и се смях. 

 

Къщичке на дните златни! 

Кът свиден и мил! 

И за царските палати 

не бих те сменил! 

 



 

                              ТРИЦИ И ХАЛВА 

            Когато бил малък, Хитър Петър станал                 

чирак при градския шивач. Един ден на обяд    

шивачът му дал пари и казал: 

            — Петре, вземи паницата и иди да купиш от 

гостилницата фасул за обяд. 

            — Ако няма фасул, да купя ли халва, 

майсторе? — запитал Петърчо. 

            — Ако няма фасул, купи картофена чорбица! 

            — Ами ако няма картофена чорба, да купя ли 

халва? — попитал пак Петър. 

            — Ако няма картофена, вземи лещена чорба! 

            — Ами ако няма и леща, да взема ли халва? 

            Майсторът се ядосал, размахал ножицата и 

викнал: 

            — Махай се от главата ми и вземай каквито 

трици ще вземаш, че се връщай по-скоро! 

            Петърчо изскочил навън и от вратата запитал: 

            — Майсторе, като взема трици за тебе, за 

мене да купя ли халва? 

 

 

     

       



 

 

                            САМОХВАЛСТВО 

            Хитър Петрови приятели разговаряли за коне и 

за езда. При тях бил и един самохвалко. 

            — Веднъж — рекъл самохвалецът — няколко 

души от нашето село отидохме в друго село по 

работа. На сборището много хора бяха наобиколили 

един жребец. А жребецът подскача, върти глава, 

рита, хапе… Едва го удържаха двама мъже. Не 

даваше никой да го яхне. Опитваха се тоя-оня… По-

страхливите не смееха дори да го доближат, а по-

сърцатите пък, ако успееха да го яхнат, хвърляше ги 

от гърба си. Аз гледах отстрана, гледах, па се 

спуснах, хванах се за седлото, подскочих и… 

            В това време към групата приятели се 

приближил Хитър Петър. Той знаел за случката с 

лудия жребец и самохвалеца. Самохвалкото видял 

Хитър Петър, поизкашлял се, попочесал си тила, 

махнал ръка и свършил накратко: 

            — И… аз не можах да го яхна!… 

 

 

 

 

   

    



 

                           СТРАХЛИВ ДРУГАР 

            Хитър Петър отишъл с един приятел в                

гората на лов. 

            Както вървели и приказвали, ненадейно пред 

тях излязла мечка. 

            Петровият приятел много се изплашил. 

Хвърлил пушката и едва успял да се качи на най-

близкото дърво. 

            Хитър Петър хукнал да бяга, но се препънал и 

паднал на земята. 

            Мечката отишла при Петра. 

            Подушила го, позавъртяла се и си отишла. 

            Ловците дошли на себе си. Приятелят се 

смъкнал от дървото, а Петър станал от земята. 

            Двамата взели пушките и тръгнали наново. 

            — Петре, какво ти каза мечката? — попитал 

изплашеният ловец. 

            — Хм — усмихнал се Петър, — каза друг път 

да не отивам на лов със страхлив другар. 

 

 

 

    

 

 



 

 

           Цветовете на труда 

                Джани Родари 

               Всяка работа 

               на тоя свят 

               цапа човека 

               със своя цвят: 

черни от въглища са всички огняри, 

бели-брашнени са всички хлебари, 

на този пък, който машините прави, 

ръцете са вечно от масло кафяви, 

                а бояджиите са от боята 

                шарени-марени като дъгата. 

   И само онези, без труд дето лапат, 

        единствено те своите пръсти не цапат 

                и нямат от работа 

                ни петно, нито знак. 

                Но тяхната работа 

                не е чиста все пак! 

 

  

       

  

          

 



Небето е на всички 

Джани Родари 

Чудят се всички момиченца, 

чудят се всички момченца: 

небето е цяло, едно, 

а е на всички оченца.  

То е мое, когато го гледам, 

и на тоя до мене, и на тебе, 

на царя, на градинаря, 

на поета, на малкото бебе.  

Няма бедняк така беден, 

че да не го притежава. 

За лъва и за зайчето то е 

обща въздушна държава.  

И никак не се изхабява, 

ако пръв го погледне съседа, 

не става по-малко красиво, 

за който последен го гледа.  

А щом е така — питат всички 

момиченца и момченца, — 

защо е небето цяло, 

   

а земята — на малки парченца.  

      

 



 

 

 

 

 

 

 

на прозорчето с перденца,                                                                                                                   

по полиците шишенца                                                                                                                            

и мехлеми, и буркани                                                                                                                               

с билки всякакви събрани. 

Тази хубава къщурка  

е на баба Костенурка. 

Който има тежки рани  

и кожухчета съдрани, 

идва тук да търси лек- 

зиме, лете, в мраз и пек... 

Кой пристига в ранен час? 

— Костенурке, идвам аз! —  

шепне Заю дългоуши, 

плахо гледа, дълго души.  

     

 Малката аптека на горската пътека 

Лила Захариева 

През гората лъкатуши                                                                                                          

скрита в горската пътека                                                                                                    

малка къща там се гуши                                                                                                                           

с надпис ''Горската аптека'',                                                                                                                

 

    

  



— Зайо-Байо, добър ден! 

Що ще искаш ти от мен? 

       — Костенурке услужлива, 

моля ти се лек ми дай! 

Сърчицето ми се свива 

щом дочуя кучи лай. 

— Имам билки, ще ти дам, 

но от кучета зли, 

Зайо, ти пази се сам! 

Ето във котлето ври 

цвят от дивата глогина. 

Със черупка отмери! 

Пийна Зайо и отмина...  

  

 

 

 

 

 

 

     

  

   



 

           Медената пита 

          Батко Златко   

    Баба Меца е сърдита, 

    че синът й без да пита, 

    още рано във зори 

    хванал гъстите гори. 

     Тя кого ли не попита 

     меченцето къде скита. 

     Но напразно — не сполучи 

     нийде нищо да научи. 

    А пък Мечо за обед 

    искаше да хапне мед 

    и през стръмните баири 

    тръгнал бе медец да дири. 

     Сред гората на поляна 

     зрее ягодка засмяна. 

     Меченцето, щом я зърна, 

     тъй към нея се обърна 

   — Слушай, ягодке любима, 

    слуд студена тежка зима 

   

   

  

    



     

имам аз едничка грижа 

     малко мед да си поближа. 

     — Мед ли искаш, мече сиво? 

    Катеричката игрива 

    цял ден тича и играе 

    сигурно пчелина знае. 

       Мечето се покатери, 

       къщичката то намери 

       и почука — чук,чук, чук! 

     — Моля, кой живее тук? 

    Катеричката отвори, 

    малък Мечо заговори 

    — Я кажи ми, за обед 

    де ще хапна малко мед? 

   Аз не зная, мече малко, 

   питай бате си Шишарко. 

   Ето, той е там, насреща, 

   седнал и рендосва нещо. 

 

  

            



 

Мечо Пух 

                                        Алън А. Милн 

Запознаваме се с Мечо Пух, с няколко пчели и 

приключенията започват... 

            Едно време — отдавна, много отдавна, чак 

около миналия петък — Мечето Пух живееше сам-

само в една гора под името Сандърс. 

          (— Какво значи да живееш под                                        

име — попита Кристофър Робин. 

            — Това значи, че името е написано със                

златни букви над вратата и ти живееш под него. 

            — Пух не е много сигурен в това — каза 

Кристофър Робин. 

            — Но сега вече съм — обади се един ръмжащ 

глас. 

            — Тогава продължавам — казах аз.) 

            — Веднъж, както се разхождаше, Мечо Пух 

стигна до една поляна сред гората, в средата на тази 

поляна растеше грамаден дъб, а откъм върха на 

дъба се чуваше силно бръмчене. 

            Мечето седна под дървото, сложи глава между 

двете си лапи и започна да мисли: 

           

  



  

 „Преди всичко — каза си то — това бръмчене значи 

нещо. Не може да има бръмчене само току-тъй — 

бръм… бръм… — без да значи нещо. Щом има 

бръмчене — значи някой бръмчи. А единствената 

причина да издаваш такъв звук, доколкото знам, е 

защото си пчела.“ 

            После мисли още дълго и си каза: 

            „А единствената причина да си пчела — 

доколкото знам — е да правиш мед!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

   
  

    



             

Йори загубва една опашка и Пух намира една 

 

Бухала живееше в Дъба, в прекрасен старинен  

дворец, по-голям от който и да е дворец, или 

поне на Пух така му се струваше, понеже там 

имаше и чукче, и звънец с връв. Под чукчето 

беше написано: 

                        МоЛиМ ДжВънете 

                        АкоиС кате ДаОт ворим 

            Под връвта на звънеца беше написано: 

                        мОлиМ, чуКайте 

                        акОНИ коЙ несе оБАди 

            Тези бележки бяха написани от Кристофър 

Робин, който единствен в Гората можеше да пише. 

Макар че Бухала беше умен и умееше много други 

неща — знаеше да пише и да чете собственото си 

име „Хубал“, — все пак пропадаше съвсем, когато 

трябваше да напише мъчни думи като „морбили“ или 

„конфитюр“ например. 

    Мечо Пух прочете внимателно бележките — 

отляво надясно и отдясно наляво — от страх да не 

пропусне някои указания. После, за да е по-сигурен,  

 

         



 

той почука и дръпна звънеца, и дръпна звънеца и 

почука, и извика силно: 

            — Бухльо, обади ми се! Мечо Пух те вика! 

            Вратата се отвори и Бухала погледна навън. 

            — Здрасти, Пух —  каза той. — Какво има?                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

                     

               

        



 

             Аз съм българче 

o Кой е написал стихотворението? 

 

o Какво означават думите любя, тача, 

милея? Напиши други думи със същото 

значение. 
 

 

 

 

o Повтори началото. Довърши редовете.                   

От кой куплет на стихотворението са те? 

Аз съм  

в дни велики 

син съм  

син съм  



 

o Какво означават тези думи? Обясни със 

свои думи. 

                                               

                                                

 

 

 

 

o Повтори двойките римувани думи в 

стихотворението. Какво откриваш? 

силна - обилна   расна - прекрасна    

родила - мила    време - племе 

обичам - наричам 

свободно - родно   живея - милея 

o Защо „Аз съм българче“ се счита за най-

българското стихотворение? Как мислиш? 

 



               Родна стряха 

o Кой е написал стихотворението? 

 

o Какво означава думата свиден? Напиши 

други думи със сходно значение. 

свиден -  

o Повтори началото. Довърши редовете.                   

От кой куплет на стихотворението са те? 

Къщичке  

Кът 

И за  

не бих  

o Какво значи „сетих“?     сетих - 



o Как би описал(а) своя роден дом? 

                                               

                                                

 

 

 

 

    

 

 

 

                                  



             Трици и халва 

o Какво означава „народна приказка“? 

 

o Кой е Хитър Петър? 

 

o Защо малкият Петър задава един и същ 

въпрос на майстора?           

  

o Какво означават думите? 

фасул - 

чорба - 

гостилница -  

o Коя е твоята любима храна?                                                                                             

 



             Самохвалство 

o Какво означава „самохвалство“? 

 

o Как разбра, че този човек е самохвалец? 

           

 

 

  

o Какво означават думите? 

сборище - 

жребец - 

тил -  

o Тази хвалба отговаря ли на истината?                                                                                              

 

 Как разбра? 



           Страхлив другар 

o Какво означава думата „ненадейно“? 

 

o Къде отишли Хитър Петър и приятелят му? 

           

 

 

  

o Какво се случило? 

 

 

  

o Каква е поуката от приказката?                                                                                              

 



           Цветовете на труда 

o Кой е написал стихотворението? 

 

o Коя работа с какъв цвят цапа? 

 

 

  

 

  

  

o Повтори думите. 

И само онези, без труд дето лапат,                                                  

                          

 единствено те своите пръсти не цапат. 



o Какво означават тези думи? 

    

 

 

 

o Защо тяхната работа все пак не е чиста? 

Как мислиш? 

    

 

 

 

        

А ти обичаш ли да се трудиш? Защо?  

 



           Небето е на всички 

o Кой е написал стихотворението? 

 

o Какво учудва децата? 

                                                                                                                                                   

                                                              

 

                                           .            

 

 

o Ти как би озаглавил(а) стихотворението? 

 



o Теб какво те учудва? 

 

 

                  

                                                                              

o Защо според теб небето е цяло, а земята – 

на малки парченца? 

                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

 



o Какво означава „обща въздушна държава“? 

                                                                                                                                                   

                                                              

 

                                       .       

 

o Ти как би променил(а) света? 

                                                                                                                                                   

                                                              

 

                                           .            

 



             Горската аптека 

o Кой е написал тази приказка в стихове? 

 

o Къде се развива действието? 

 

o Препиши тези стихове, които описват как 

изглежда горската аптека. 

  

 

  

  

o Какво значи „съдран“?     съдран - 

 



   

 

   

                                                

                                                

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                  

o За какво служи горската аптека? Кои

животни я посещават? Опиши със свои 
думи.



             Медената пита 

o Кой е написал тази приказка в стихове? 

 

o Кои са героите в нея? 

 

o Защо е сърдита Баба Меца?  

  

 

o Къде е отишло нейното мече? Допиши. 

А пък Мечо                                 

искаше да                                            

и през                                                                           

 тръгнал бе 



o С кого се среща Мечо? Как му отговарят?  

    

 

 

 

o Как завършва приказката?                                          

    

 

 

 

                                                                                            

o Каква е поуката? 

 



             Мечо Пух 

o Кой е авторът на „Мечо Пух“? 

 

o Кой е Мечо Пух? 

 

 

  

 

  

  

o Обикновено мече ли е Мечо Пух? 

                                                                        



o Повтори и допиши началото на първата 

история за Мечо Пух.  

Веднъж, както се разхождаше    

 

 

 

    

o Какво си мисли Мечо Пух?  

 

 

 

        

Какво се случва после?  

 



Йори загубва една опашка и                 

Пух намира една 

o Кой е Бухалът? 
 

 

 

  

 

o Бележката на звънеца вярно ли е 

написана? Ако не е, напиши я правилно. 

  

  

    

                                                                 



o Как Мечо Пух прочита бележката и какво 

решение взима?  

    

 

 

 

 

 

    

 

 

        

  

o Ти имаш ли своя любима играчка? 
Как се казва? Опиши я със свои думи.  
Защо тя е толкова специална за теб?



  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 


