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ДОВИЖДАНЕ, ЛЯТО!

1/1 Вече знам
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1/2

ДОВИЖДАНЕ, ЛЯТО!

Вече знам
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Това е Ани� А това е Иво� Ани знае името си� И Иво знае своето име� А ти как се казваш? 
Посочи Ани� Посочи Иво� Иво е момче� Кой е момче? Ани е момиче� Посочи момичето� Иво има 
топка� Посочи топката� Ани има балон� Какво има Ани?
Оцвети балона на Ани�

1

ТОВА СЪМ АЗ

2/1 Аз се казвам
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Нарисувай косата на детето�

Това е момиче� А това е майка� Момичето и майката се усмихват� Детето се радва� И майката 
се радва� Посочи момичето� Посочи майката� Назови� Посочи очите и устата на детето� 
Посочи косата на майката� Какво правят майката и детето? Усмихни се и ти� Назови името 
на своята майка�

ТОВА СЪМ АЗ

3/1 Мама и аз

2

1
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1

МОЯТ ДОМ

4/1 У дома
Това е семейството на Ани и Иво� Семейството е у дома� Посочи Ани� Посочи момчето� 
Ани и Иво играят� Какво правят Ани и Иво? Това е майката� Майката готви� Посочи майката� 
Какво прави майката? Това е таткото� Таткото седи на дивана� Той люлее бебето� Посочи 
таткото� Къде седи таткото? Какво прави таткото? Кой люлее бебето? 
Оцвети роклята на момичето�
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МОЯТ ДОМ

Иво има куче� То се казва Шаро� Кучето казва бау-бау� Кучето си има къща� Посочи кучето� Как 
се казва кучето? Посочи къщата на Шаро� Как казва кучето? Ани има коте� Името на котето е 
Писана� Писана казва мяу-мяу� Котето е малко� То пие мляко� Посочи котето� Назови това, което 
посочи� Как казва котето? Кучето и котето имат опашки� Посочи опашката на котето� Назови 
това, което посочи�

1

Шаро и Писана5/1

Оцвети кълбото на котето�2



9 

Ани и Иво са в детската градина� Къде са Ани и Иво? Това е учителката� Посочи учителката� 
Децата играят� Какво правят децата? Децата играят на влакче� На какво играят децата? 
Влакчето тръгва: „пуф-паф, ту-ту“� Влакчето спира на гара: „пс-пс“� Кажи как спира влакчето? 
Влакчето е весело� Децата са весели�

1

МОИТЕ ИГРИ

Приятели в детската градина6/1

Оцвети вагончетата�2

2. Пъстър свят за 3 – 4 години
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Ани и Иво са в парка� В детския кът има люлка и пързалка� Посочи люлката� Посочи пързалката� 
Ани се люлее� Какво прави Ани? Иво се пързаля� Какво прави Иво? Посочи кои деца играят с 
пясък� Децата са весели� Къде искаш да играеш в детския кът?
Слънцето се усмихва� Какво прави слънцето? Оцвети слънцето с посочения цвят� С кой цвят 
оцвети слънцето? В какъв цвят е оцветено небето?

МОИТЕ ИГРИ

7/1 Ани и Иво в парка
1
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Това са Ани, Иво и майка им� Те са в магазин� В магазина има играчки� Посочи майката� Къде са 
Ани и Иво? Какво има в магазина? Посочи играчките� Децата избират играчки� Иво взе топка� 
Топката е жълта� Ани иска голямото мече� Какво взе Иво? Посочи� Назови какво иска Ани� 
Какви други играчки има в магазина? Посочи коя играчка искаш ти� Назови я�
Оцвети топките�

ИМАМ ПРИЯТЕЛИ

Играчки за Ани и Иво8/1
1
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Ани е у дома� Къде е Ани? Навън е студено� На прозореца има малко сиво врабче� Посочи 
врабчето� Какво е врабчето? Врабчето зъзне от студ� Покажи как се е свило врабчето� Ани 
дава зрънца на врабчето� Какво прави Ани? Врабчето кълве зрънца: „клъв-клъв“� Какво прави 
врабчето? Покажи с ръчички как врабчето кълве зрънца� Ани и врабчето са приятели� 

ИМАМ ПРИЯТЕЛИ

Ани и врабчето9/1

Нарисувай гнездо на врабчето�

1

2
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На полянката има деца� Ани и Иво играят с балони� Къде са Ани и Иво? Какво правят? Ани 
има жълт балон� Какъв балон има Ани? Иво има син балон� Зеленият балон отлетя в небето� 
Къде отлетя зеленият балон? Червеният балон спря на едно дърво� Посочи червения балон� 
Балонът се спука: „пук“� Кажи как се спука балонът�
Оцвети балона� С какъв цвят го оцвети?

АЗ ХАРЕСВАМ

Игра с балони10/1
1
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Зима е� Валят бели, пухкави снежинки� Ани и Иво са навън� Те се радват на снежинките� 
Покажи Ани� Покажи снежинките� Назови� Какво вали? Какви са снежинките? Кой се радва на 
снежинките? Децата са облечени с топли дрехи� Ани има червен шал� Иво има синя шапка� 
Какви са дрехите на децата? Покажи якето� Какъв цвят е? Какъв цвят е шапката на Иво?

Оцвети шала и шапката� Какъв е цветът им?

1

2

АЗ ХАРЕСВАМ

Зимна радост11/1
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Децата са в детската градина� Тук има много деца и играчки� Учителката показва нова игра� 
Децата играят� Те са весели� Посочи децата� Къде са те? Какво правят децата? След игра 
учителката чете� Децата слушат� Приказката е интересна� Посочи учителката� Назови� 
Какво прави учителката? Какво правят децата? 

1

ДЕТСКАТА ГРАДИНА

В детската градина12/1

Назови играчките� Огради любимата си играчка�2
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Това са кокошка и пиленца� Кокошката е майка на пиленцата� Пиленцата са малки и жълти� По-
сочи пиленцата� Назови� Какви са пиленцата? Мама квачка учи пиленцата да махат с крилца и 
да кълват зрънца� Пиленцата слушат своята майка� Те знаят да казват „пиу- пиу“ и „цър-цър“� 
Кой учи пиленцата? Какво учат пиленцата? Какво казват пиленцата? 
Оцвети пиленцето�

ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Всички се учат13/1
1
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ЗИМА Е ДОШЛА

Вече знам повече14/1

3. Пъстър свят за 3 – 4 години
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ЗИМА Е ДОШЛА

Вече знам повече14/2
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Това са Пиленцето, Мишлето, Калинката и Мравката� Посочи ги� Назови ги� Те са си направили 
корабче� Корабчето плава в реката� Посочи корабчето� Покажи реката� Назови� Какво са си 
направили Пиленцето, Мишлето, Калинката и Мравката? Жабата не е в корабчето� Тя плува 
сама� Жабата е зелена� Покажи жабата� Кой не е в корабчето? Кой плува сам? 

АЗ ПЪТУВАМ

Корабчето15/1
1

2 Оцвети корабчето� Какъв цвят е?
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Ани и майка є пътуват с автобус� Посочи автобуса� Какво правят Ани и майка є? В автобуса 
се возят много пътници� Всички са седнали на седалки� Кой се вози в автобуса? Автобусът 
спира на спирка� Иво и таткото се качват в автобуса� Посочи Иво� Кой се качва в автобуса? 
Шофьорът кара автобуса� Посочи шофьора� Назови� Оцвети автобуса�

АЗ ПЪТУВАМ

Пътуване с автобус16/1
1
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Децата са в детската градина� От чешмите тече чиста вода� Децата си мият ръцете 
преди хранене� Какво правят децата? Посочи децата, които си мият ръцете� Посочи чешма� 
Учителката помага на детето да си измие ръцете с вода и сапун� Какво прави учителката? С 
какво се мие детето? Децата са с чисти ръце� Децата се хранят� Посочи децата, които се 
хранят на синята маса� Посочи децата, които се хранят на бялата маса�

1

ВСИЧКИ СЕ МИЯТ

Време е за хранене17/1

Оцвети кърпата за ръце� Какъв цвят избра?2
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Ани се грижи за зъбките18/1
Ани е в банята� Къде е Ани? Всяка сутрин Ани мие зъбите си� Какво мие Ани? Ани мие зъбите  
си с четка и паста� С какво Ани мие зъбите си? Зъбите на Ани са бели и чисти�
Ани отива на зъболекар� Посочи зъболекаря� Зъболекарят преглежда зъбите на Ани�  
Какво прави зъболекарят? Зъбите на Ани са здрави! Ани е доволна!

ВСИЧКИ СЕ МИЯТ

1

Огради четката за зъби�2
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1

МОЯТ ПРАЗНИК

Рожденият ден на Иво19/1
Днес Иво има рожден ден� Иво става на три години� У дома е празник! Какъв празник има Иво? 
Мама е приготвила торта� Какво е приготвила мама? Посочи тортата� Тортата е сладка� 
Каква е тортата? Татко е купил подарък� Какво е направил татко? Посочи подаръка� 
На тортата има три свещички� Иво силно духа свещичките� Иво е голям и силен! Ани казва 
на Иво: „Честит рожден ден!“
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20/1
1

Празник в детската градина
Днес в детската градина има празник� Какво има днес в детската градина? Децата са облечени 
с хубави дрехи� Има много гости� Учителката свири на пиано� Посочи учителката� Децата 
танцуват� Посочи децата, които танцуват� Посочи децата, които седят на столчета� 
Гостите ръкопляскат� Какво правят гостите? Учителката казва на децата: „Браво!“

МОЯТ ПРАЗНИК

Оцвети гирляндите за празника�2
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1

21/1
1111

МОЯТА СТРАНА

Ани и Иво в парка
Ани и Иво са в парка� Те се разхождат по алеята� Тук е красиво� Посочи Иво� Къде са децата? 
Какво правят в парка? Цъфнали са белите кокичета� Ани се радва на цветята� Посочи 
цветята� Назови� На какво се радва Ани? Какъв цвят са кокичетата? А листата им? В небето 
летят птици� Те кацат на дървото� Иво поздравява птиците� Покажи птиците� Къде летят 
те? Къде кацат? Кой ги поздравява? Оцвети дървото�

4. Пъстър свят за 3 – 4 години
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22/1
Това е семейството на яребичето� То живее в къпинака� Покажи яребичето� Назови� 
Майката се грижи за своите яребичета� Тя ги пази от Лиса� Покажи майката� 
Какво прави тя? В гнездото под къпината е безопасно� Малките яребичета слушат своята 
майка� Те не излизат навън сами� Какво правят малките яребичета? 
Излизат ли сами яребичетата?

МОЯТА СТРАНА

Непослушното яребиче
1

2 Оцвети листата на къпината� Какъв цвят са?
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Хопа-тропа23/1
Звучи музика� Децата са весели� Момчето свири на акордеон� То е музикант� Посочи момчето� 
Покажи акордеона� Назови� Какво прави момчето? Момичето пее песен� То е певица� Посочи 
момичето� Какво пее то? Децата играят хоро� Те са хванати за ръце� Хорото е бързо и 
скокливо� Посочи децата� Назови какво играят� Какво е хорото?
Избери ти какво искаш да правиш� Огради снимката�

ХАЙДЕ НА ХОРЦЕТО!

1
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24/1
На поляната има танци� Животните се забавляват� Къде са животните? Какво правят? 
Жабата пее „квак-квак“� Лиса бие барабан „дум-дум“� Мишлето свири „ду-ду-дуу“� Кой пее? 
Кой свири? Кой бие барабана? Как пее жабата? Как свири мишлето? Как думка барабанът? 
Колко са мишлетата? Колко са жабите? Зайчетата танцуват� Кои танцуват? Колко са 
зайчетата? Оцвети барабана на Лиса�

ХАЙДЕ НА ХОРЦЕТО!

1

Танци в гората
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Вече знам повече25/1

ПРОЛЕТ, ЗДРАВЕЙ!
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25/2

ПРОЛЕТ, ЗДРАВЕЙ!

Вече знам повече
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Котенца юнаци26/1
„Котенца вървели трички – едно братче и две сестрички.“ Посочи братчето� Посочи 
сестричките� „Срещнали след десет крачки две мишленца със мустачки.“ Кого срещнали 
котенцата? Посочи мишленцата� Мишленцата се спрели� Какво направили мишленцата? 
Котенцата онемели� Котенцата се изплашили� Какво направили котенцата? Къде се скрили?
Оцвети със зелен цвят храстите, за да се скрият котенцата�

ЖИВОТНИТЕ И ТЕХНИТЕ МАЛКИ

1
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27/1

ЖИВОТНИТЕ И ТЕХНИТЕ МАЛКИ

Крава и теленце
Ани и Иво са в двора при животните� Животните си имат малки� Къде са Ани и Иво? 
Кравата си има теленце� То казва: „Му-у-у“ � Кравата и теленцето са кафяви� Посочи 
кравата� Как се нарича малкото на кравата? Как казва теленцето? Какъв цвят са кравата 
и теленцето? Иво гали теленцето� Какво прави Иво? В двора има и пиленце� Пиленцето 
е жълто и пухкаво� Ани дава зрънца на пиленцето� Покажи пиленцето� Какво дава Ани на 
пиленцето?
Оцвети кравата�

1
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Лисицата и котката28/1
Котката срещнала лисицата в гората� Кого срещнала котката? Къде се срещнали? Посочи 
котката� Посочи лисицата� Котката поздравила лисицата� Лисицата отговорила и важно 
попитала: „Какво можеш да правиш?“ Какво отговорила котката? Появил се ловец с четири 
кучета� Посочи ловеца� Посочи кучетата� Какво направила котката? Какво направила 
лисицата?
Оцвети опашката на лисицата� 

ДИВИ ЖИВОТНИ

1

5. Пъстър свят за 3 – 4 години
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29/1

ДИВИ ЖИВОТНИ

Охлювче
„Охлювче рогато“ Какво е охлювчето? Покажи рогцата на охлювчето� „Охлювче гърбато“ 
– покажи гръбчето на охлювчето� „Покажи си главата, да ти видим рогцата“ – покажи 
главата на охлювчето� „Да ти дадем храница – прясна, крехка тревица.“ Какво да дадем  
на охлювчето? 
Оцвети охлювчето� Оцвети тревичката�

1

Намери и огради охлювчето�2
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Намери и огради черешките�2

Черешки30/1
 „Аз черешките обичам – мои дружки ги наричам.“ Какво обичам? Как наричам черешките? 
„С меден сок са напоени – бели, розови, червени.“ С какво са напоени? Какви са на цвят 
черешките? „Мама казва: „В тази дрешка ти приличаш на черешка!“ На какво приличаш в тази 
дрешка? 
Оцвети черешките на клонката�

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

1
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31/1

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Кой какво яде?
Ежко яде ябълки и круши� Той ги носи на бодлите си� Посочи Ежко� Кои плодове яде той? 
Мечо яде зрели круши� Той яде и сладък мед� Покажи меда� Кой яде мед? Катеричката се храни 
с орехи, жълъди и гъби� Тя си ги трупа в хралупата� Какво яде катеричката? Къде си трупа 
орехите и гъбите?
Оцвети ябълката и крушата� Кой цвят молив избра? 

1
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Весел дъжд32/1
 Майката и детето са навън� Вали дъжд� Дъждовните капки падат на земята и звънят „зън- 
зън-зън“� Какво вали? Как звънят дъждовните капки? Момчето има чадърче� Чадърчето е 
синьо� То пази момчето от дъжда� Посочи чадърчето� Какъв цвят е чадърчето? Кога се носи 
чадърче? Момичетата имат гумени ботушки� Те играят в дъжда� Момичетата цопат във 
водата – „цоп-цоп-цоп“� С какво са обути момичетата? Къде играят момичетата? Оцвети 
дъждовните капки�

ВРЕМЕТО НАВЪН

1
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Летни игри34/1
Лятото е топло� Децата обичат да играят навън� Посочи децата� Къде играят те? 
Иво играе с пясък� Той има кофичка и лопатка� Строи висока къща� Иво е доволен� 
Назови кой играе с пясък� Какво има Иво? Какво строи момчето? Ани и Айля обичат 
да играят с топка� Топката е лека и пъстра� Посочи момичето с розова рокля� На какво 
играят Ани и Айля? Децата са весели и усмихнати и слънцето е усмихнато� 
Посочи слънцето� Назови� Кои са усмихнати?
Довърши лъчите на слънцето� Какъв цвят са?

ЛЯТО, ЗДРАВЕЙ!

1
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35/1

ОТНОВО Е ЛЯТО

Аз знам повече
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Аз знам повече35/2

ОТНОВО Е ЛЯТО


