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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?

2



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
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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?
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Посочи и назови животните. 
Свържи малките с техните майки.

Кажи и посочи животните от картината.
Виждал ли си 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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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.

2

седмица 16

Посочи и назови животните. 
Свържи малките с техните майки.

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

Колко са малките пингвинчета? Колко са големите пингвини?




