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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



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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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.
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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.
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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!




