
възрастова 
групаII

• Евгения Тополска • Катя Вълева •

4 – 5
години

Да учим по-лесно
български език

Пъстър свят

ПРОСВЕТА
София



Свържи

Огради

Разкажи

Графични 
упражнения

Оцвети

Нарисувай

СЪДЪРЖАНИЕ

Модул 1  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  3
Модул 2  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  9
Модул 3  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
Модул 4  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
Модул 5  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25
Модул 6  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  31
Модул 7  ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36



3 

ДОВИЖДАНЕ, ЛЯТО!

1/1 Вече знам
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1/2

ДОВИЖДАНЕ, ЛЯТО!

Вече знам
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МОЕТО СЕМЕЙСТВО

2/1 Семейството на Ани и Иво
Това е Ани� Това е Иво� Това е майката� Това е таткото� Посочи майката� Посочи таткото� 
Майката мие� Какво прави майката? Кой мие? Ани яде� Какво прави Ани? Ани яде супа� 
Какво яде Ани? Иво пие мляко� Посочи кой пие мляко� В кухнята има маса, стол, мивка� 
Посочи масата� Огради децата в семейството�

Бабата готви� Какво прави бабата? 
Дядото боядисва� Какво прави дядото? С какво боядисва?

2

1
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ДЪЖД ВАЛИ

3/1 Ани и Иво под дъжда
Ани и Иво са в парка� Посочи Ани� Посочи Иво� Ани има жълто яке�  Посочи жълтото яке� 
Ани има червена пола� Посочи червената пола� С какво е облечена Ани? Иво има синьо яке� 
Иво има черен панталон� С какво е облечен Иво? Това е облак� Това е дърво� Посочи облак� 
Посочи дърво� Какво е това? (облак/дърво)� Дъждът вали� Какво прави дъждът? 
Ани носи чадър� Какво носи Ани? Кой още носи чадър? Оцвети чадъра на Иво и листата� 

В парка има пейка� Посочи пейката� В тревата има гъбка� Посочи гъбката�
Кое прилича на чадър? Огради картинката�

2

1
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ТОВА СЕ СЛУЧИ

4/1 Ани и Иво в планината

4/2 Двете козлета
Това е козле� Това са козлета� Посочи реката� Посочи моста� Посочи козле� 
Двете козлета се срещнали� Кои са се срещнали? Козлетата се ударили� 
Какво направили козлетата? Козлетата паднали във водата� 
Къде паднали козлетата? Оцвети едното козле�

1

Ани и Иво са в планината� Това е мост/река/планина/гора� 
Посочи моста� Посочи реката� Какво е това? (река, мост) 
Ани има шапка� Какво има Ани? Ани върви� Къде върви? 
Иво има яке/раница� Нарисувай лъчите на слънцето�

1
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ИГРАЯ НА���

Ани и Иво слушат приказка5/1
Това е ряпа/дядо/баба/внучка/куче/котка/мишка� Посочи дядото� 
Посочи ряпата� Посочи бабата� Посочи кучето� Какво е това? (ряпа) 
Кой е този? „Дядо белобради“ Какъв е дядото?
„Дядо белобради ряпа взе да вади.“  Какво прави дядото?
Дорисувай ряпата� Огради кучето и котката�

1
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МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ ЖИВОТНИТЕ

Ани и Иво в двора на животните6/1
Ани и Иво са в двора� В двора има пиле� Ани носи зрънца за пилето� Пилето кълве� 
Какво прави пилето? Пилето кълве зрънца� Какво кълве пилето? 
В двора има и зайче� „Зайче дългоушче“ Посочи ушите на зайчето� „с беличко кожухче“ 
Какво е кожухчето на зайчето? „с пухкави две лапки“ Посочи лапичките на зайчето� 
Иво носи сено за зайчето� Дорисувай оградата� Нарисувай зрънца за пилето�

Агънце6/2
Посочи пиленцето� Посочи зайчето� Това е агънце� Агънцето има копитца� 
Посочи копитцата� „Агънце добричко“ Какво е агънцето? „в двора е забляло“ 
Какво прави агънцето? Нарисувай тревичка пред агънцето�

1

1

2. Пъстър свят за 4 – 5 години
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ТОВА Е���

7/1 На горската поляна
На горската поляна има мечка и мече� Те живеят в хралупа� Посочи мечката� 
Посочи мечето� Къде живеят мечката и мечето? Мечето яде мед� 
Какво прави мечето? Какво яде мечето? Какво прави мечката? Оцвети мечката�

Помогни на мечето да стигне до горските плодове�2

1
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ПРАВИЛА ЗА ПРЕСИЧАНЕ

Иво пресича улицата8/1
Иво и татко му са на разходка� Чакат на тротоара� Светофарът свети в червено� 
По улицата се движи кола� Посочи колата� Посочи светофара� 
Къде чакат таткото и момчето? Къде се движи колата? Довърши тротоара�

Светофар8/2
„Вени заради колите спря на тротоара.“ Къде е Вени? 
„Спряха се и те самите.“ Какво правят колите?
Оцвети светофара�

1

1
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ЧИСТОТАТА Е ЗДРАВЕ

Децата обичат чистота 9/1

9/2

В банята има мивка� Посочи мивката� Момиченцето се мие� Какво прави момиченцето? 
С какво си мие ръцете? Момченцето си мие зъбите� Какво прави момченцето? 
Момиченцето се къпе� Къде се къпе момиченцето? Момченцето си бърше лицето с кърпа� 
Какво прави момченцето? С какво си бърше лицето? Децата са чисти�

Чистница
Дорисувай очичките, нослето, 
ушите и косата на личицето�

1

1
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АЗ ИСКАМ

Ани на пазар10/1
Ани и майка є са на пазара� Къде са те? Посочи ябълките� Посочи доматите� Посочи лимон� 
Посочи много лимони� Посочи ягода� Посочи много ягоди� Ани и майка є пазаруват� 
Какво правят? Ани иска ябълки и ягоди� Какво иска Ани? Майката иска лимони и домати� 
Какво иска майката? Свържи ягодата с ягодите, ябълката с ябълките, лимона с лимоните, 
домата с доматите� Какво искаш ти да си купиш от пазара?

1
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ВЪЛШЕБНИ ДУМИ

Ани и Иво знаят вълшебни думи11/1
Ани и Иво играят на детската площадка�
– Ани, моля, дай ми топката. Как Иво иска топката?
– Заповядай, Иво. Как Ани дава топката на Иво?
– Благодаря, Ани. Как Иво взема топката?
Оцвети топката� Нарисувай усмивка на слънцето�

За какво благодари детето на майка си?

Благодаря ти, мамо, 
за твоя топъл скут, 
за майчиното рамо, 
за майчиния труд. 

1

Благодаря ти, мамо11/2

1
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СНЯГ ВАЛИ

Пързалка12/1
Зима е� Вали сняг� Децата са на пързалката� Това е шейна� Какво правят децата? 
С какво са облечени? Весели ли са? Посочи шейната� Посочи децата� 
Момчето е на пързалката� Кара ски� С какво е облечено?

Оцвети зимните кънки�2

1
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ДЯДО КОЛЕДА ПРИСТИГА

Край елхата13/1
Наближава Коледа� Ани и Иво са у дома� В стаята на Ани и Иво има елха� Посочи елхата� 
Децата украсяват коледната елха� Посочи звездичката на елхата� Ани слага камбанка� 
Иво слага топка� Елхата блести� Децата са весели� Кого очакват? Какви подаръци очакват?

Огради еднаквите коледни чорапчета� 2

1
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ЗИМА Е ДОШЛА

Вече знам повече14/1

3. Пъстър свят за 4 – 5 години
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ЗИМА Е ДОШЛА

Вече знам повече14/2
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ЗИМНИ ИГРИ

Игри в снега15/1

Снежинки15/2

Ани и Иво са навън� Зима е� Вали сняг� Падат бели, пухкави снежинки� Студено е� 
Децата са облечени с якета и шапки� Имат ръкавици и ботуши� Правят снежни топки� 
Каква е зимата? Къде са Ани и Иво? Как са облечени? Какво правят? 

1

Дорисувай снежинките� 1
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ДЕН И НОЩ

Кога какво правя16/1
Слънцето огрява деня� Луната огрява нощта� Какво прави детето? Кога се случва това? 
Посочи слънцето� Посочи луната� Свържи със слънцето това, което се случва през деня� 
Свържи с луната това, което се случва през нощта�

1
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ДЕЦАТА СА РАЗЛИЧНИ

В детската градина17/1
Ани и Иво са в детската градина� Ани има червена рокля� Ани танцува� Иво има бяла блуза� 
Иво има син панталон� Иво играе с камионче� Айля рисува� Джон играе с топка� Посочи кое 
дете рисува� Посочи кое дете танцува� Посочи кое дете играе с топка� Какво прави Ани? 
Какво прави Иво? На кого са играчките? Проследи пътечките�

1
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Дъжд от бонбони18/1

ТОВА МИ ХАРЕСВА

Ани и Иво обичат бонбони� Това е дъжд от бонбони� Посочи зеления бонбон� 
Посочи кафявия бонбон� Оцвети бонбоните� В какъв цвят е този бонбон? 
На кого Ани и Иво ще подарят бонбоните? Ти на кого би подарил бонбони? 

1
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МАМА И ТАТКО РАБОТЯТ

На работа19/1
Майката на Ани и Иво е учителка� Тя работи в училище� Учи ученици� Учителката има 
учебник, химикалка, тетрадка� Таткото на Ани и Иво е строител� Той работи на строеж� 
Строи къща� Строителят работи с чук, тухли, пясък� Посочи учителката� Какво прави тя? 
Посочи строителя� Какво прави той? С кои предмети работи учителката? 
С кои предмети работи строителят? Свържи�

1
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20/1 По пешеходната пътека

ПРЕСИЧАМ БЕЗОПАСНО

Учителките и децата пресичат улицата� Вървят по пешеходната пътека� 
Посочи пешеходната пътека� Посочи тротоара� Посочи светофара� 
В какъв цвят свети светофарът? Децата правилно ли пресичат улицата? 

Помогни на Ани да отиде до Иво� Оцвети пътеката�2

1
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1

21/1
111

ЗООПАРК

Животните в зоопарка
В зоопарка има животни� Това е лъв� Лъвът казва ра-ар� Повтори как казва лъвът� 
Посочи опашката на лъва� Посочи малкото лъвче� Свържи лъва с лъвчето� Това е маймуна� 
Маймуната казва у-у-а-а� Повтори как казва маймуната� Посочи ушите на маймуната� 
Посочи малката маймунка� Свържи маймуната с малката маймунка� Това е слон� 
Слонът казва у-у-у� Повтори как казва слонът� Посочи хобота на слона� 
Посочи малкото слонче� Свържи слона с малкото слонче� 
Това е змия� Змията казва с-с-с� Оцвети малкото змийче�

1

4. Пъстър свят за 4 – 5 години
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22/1

КЪТ СВИДЕН И МИЛ

Родна стряха
Това е семейство� Посочи бащата� Колко са децата? Семейството е пред своя дом� 
Къде е семейството? До къщата има дървета� Дърветата са зелени� Какво има до къщата? 
Какъв цвят са дърветата? Майката милва детето� Какво прави майката? 
Кой милва детето? Какво е детето?

2 Оцвети къщата на семейството�

1
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В гнездото23/1

МАМА

На дървото има гнездо� Посочи гнездото� Какво има в гнездото? Какво прави птицата? 
Посочи малкото птиченце в гнездото� Какво прави птиченцето в гнездото? 
Посочи малкото птиченце на тревата� Какво прави малкото птиченце на тревата? 
Как се чувства? Какво се е случило? Птицата обича своите птиченца� Какво ще направи 
птицата, за да бъдат всички щастливи? Оцвети дървото�

1
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24/1

ДЪЖД ВАЛИ, СЛЪНЦЕ ГРЕЕ

Топло и студено
Посочи на коя картинка духа вятър� С какво е облечено момичето? Защо се загръща 
с жилетката? Студено ли му е? Посочи на коя картинка момчето се пръска с вода� 
Как е облечено момчето? Топло ли му е? Грее ли слънце? Свържи слънцето със снимката, 
на която е топло� Свържи вятъра със снимката, на която духа студен вятър� 
Назови предметите� Посочи тези, които трябват на момиченцето� 
Посочи тези, които трябват на момченцето�

1
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 Вече знам повече25/1

ПРОЛЕТ, ЗДРАВЕЙ!



30 

ПРОЛЕТ, ЗДРАВЕЙ!

Вече знам повече25/2
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Ежко Бежко и Баба Меца26/1

РАЗКАЗВАМ ЗА ЖИВОТНИТЕ

Посочи Ежко Бежко� Посочи Баба Меца� Посочи гърнето с мед� Какво решили да направят 
с гърнето с мед? Кои са малките на Баба Меца? Посочи малките мечета� Кои са малките на 
Ежко Бежко? Посочи малките ежлета� При кого отишла Баба Меца? Нарисувай пътечка, по 
която Баба Меца стига до ежлетата� При кого отишъл Ежко Бежко? Нарисувай пътечка, по 
която Ежко Бежко стига до мечетата� Нарисувай пътечка, по която Кума Лиса отива до 
гърнето с мед� Как се наричат малките на Кума Лиса?

1
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КАКВО Е НУЖНО

Доброто животинче27/1
Добра постъпка е, когато си мил, вежлив и помагаш на другите� Кой е добър? Коя е добра? 
Кое е добро? Хлебарят опекъл кравайче за най-доброто животно в гората� Посочи хлебаря� 
Посочи кравайчето� Посочи вълка� Какъв е вълкът? Посочи лисицата� Каква е лисицата? 
Посочи зайчето� Какво е зайчето? На кого хлебарят е дал кравайчето? 
Свържи хлебаря с това животинче, на което е дал кравайчето�
Ти на кое дете от групата би дал кравайчето? Защо?

1
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Пролетен венец28/2

МОЯТА ГРАДИНА

Полските цветя решили да изплетат венец на красивата пролет� Посочи кокичето� 
В какъв цвят е шапчицата на кокичето? Посочи минзухара� Какъв е на цвят минзухарът? 
Свържи кокичето с минзухара� Посочи теменужката� Свържи минзухара с теменужката� 
В каква рокличка е теменужката? Маргаритката какво чадърче има? Посочи маргаритката� 
Свържи теменужката с маргаритката� Свържи метличината с маргаритката и кокичето�

1

5. Пъстър свят за 4 – 5 години
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29/2

ПРАЗНУВАМЕ ЗАЕДНО

Великден
Посочи снимката с майката и момиченцето� Къде са? Какво правят? 
Посочи великденските яйца� Какво още има на масата? Кой празник наближава?
Посочи снимката с двете момиченца� Къде са? Какво правят? Какво има в кошничката? 
Къде отиват? Какво празнуват?

1

Оцвети великденските яйца�2
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Мишлето и моливът30/1

ТОВА Е���

Моливът е нарисувал кръгче� Посочи кръгчето� Какво е нарисувал моливът после? 
Посочи рисунките, в които виждаш това кръгче� Кои от нещата мишлето 
обича да яде? Свържи мишлето с храната, която обича� Свържи котката с храната, 
която обича� Мишлето и котката приятели ли са? 

Огради това, което най-много обичаш да ядеш�2

1



36 

ОБИЧАМ ПРИКАЗКИ

32/1 Мързеливата мечка
Кои животни са отишли до реката? Назови и посочи� Какво искат да правят на реката? 
Какво направила мечката? Какво направила лисицата? Коя от тях е мързелива? 
Посочи коя от тях лежи на сянка и си почива� Коя е работна? 
Посочи коя лови риба цял ден� Разделили ли са рибата? 
Какво направила лисицата с рибата? Мечката огладняла и къде отишла? 

1
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Обичам лятото33/1

ГРЕЕ ЯРКО СЛЪНЦЕ

Огради кои предмети ще вземеш с теб на плажа�

Къде са децата? Посочи морето� Какво е на цвят морето? Посочи плажа� Какъв е цветът на 
пясъка? Какво правят Ани и Иво? С какво играят? Какво носи на главата си Айля? Какъв цвят 
е нейната шапка? Какво прави Айля? Какво прави Джон? Какво още може да правят децата на 
плажа? С кого децата са дошли на плажа? Разкажи как е преминал денят на плажа�

2

1
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ЛЯТО, ЗДРАВЕЙ!

34/1  Летни игри
Лято е� Децата играят и спортуват� Те са на поляната� Ритат топка� Посочи децата� 
Какво ритат децата? Момчето е велосипедист� То кара велосипед� Момчето има каска� 
Какво кара момчето? Какво има момчето? Момичетата са на реката� Те плават с лодка� 
Имат гребла� Посочи реката� С какво плават момичетата? Какво имат момичетата?
Назови предметите! На кои деца са необходими? Свържи�

Дорисувай топките�2

1
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35/1

ОТНОВО Е ЛЯТО

Аз знам повече



40 

ОТНОВО Е ЛЯТО

35/2 Аз знам повече


