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ДОВИЖДАНЕ, ЛЯТО!

1/1 Вече знам
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1/2

ДОВИЖДАНЕ, ЛЯТО!

Вече знам
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1

АЗ СЕ ДВИЖА БЕЗОПАСНО

2/1 Ани и Иво на село
Ани и Иво са на село� По улицата се движат автобус, лека кола, камион, каруца с кон� 
Посочи автобуса, леката кола, камиона, каруцата� Какъв е на цвят автобусът? 
Каква е на цвят каруцата? На улицата има автомобили� Автомобилите се движат бързо� 
Каруцата се движи бавно� На улицата няма светофар� Има пешеходна пътека� 
Посочи пешеходната пътека� Довърши оцветяването на камиона и автомобила� 
В какъв цвят оцвети леката кола? В какъв цвят оцвети камиона? 
Очертай с линия пътя на децата до къщата на бабата�
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ЕСЕН Е!

3/1 Даровете на есента
Есента е пъстра и топла� В двора са узрели грозде, ябълки и круши� В какви цветове 
са листата и плодовете? Ани яде ябълка� Иво бере грозде� Какво правят децата? 
Посочи и назови плодовете, които познаваш� Ани и Иво са набрали много плодове� 
С баба ще приготвят сок и компот� Дорисувай плодовете и кошницата�

1
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1

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

4/1 Внимание! Огън!

Допиши знака за внимание�

Ани и Иво помагат на баба� Напълнили са буркани с плодове, вода и захар� Ще приготвят 
компот� Бабата пали огън в огнището� Посочи огнището� Иво слага в огнището дълга пръчка� 
Огънят от пръчката стига до близкото дърво� Децата и бабата са изплашени� 
Иво се обажда за помощ на спешен телефон 112� Разгледай внимателно картинката� 
Кой гледа изплашено? Оцвети цифрите на спешния телефон и ги назови�

2

. .. .. .. .. .. .
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ЕСЕННИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

С Ани и Иво подреждаме плодове и зеленчуци5/1
Ани и Иво са набрали в градината на баба чушки, зеле, моркови, тикви, дюли, сливи� 
Посочи чушки, зеле, моркови, тикви, дюли, сливи� Помогни на Ани и Иво да подредят в хладилника 
горе плодове, а долу – зеленчуци� Огради и свържи със стрелка горе в хладилника една тиква, 
две дюли, много сливи� Огради и свържи със стрелка долу в хладилника един морков, една зелка, 
три чушки� Дорисувай долу на листа любимите плодове на Ани�

1
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ЖИВОТНИТЕ – МОИ ПРИЯТЕЛИ

Зайо и Ежко6/1
Зайо има дълги уши� Бяга бързо� Обича зеле� Посочи Зайо� Какво прави Зайо? Какво обича Зайо? 
Ежко има бодли� Върви бавно� Посочи Ежко� Посочи кой е „дългоух с много остър слух“. 
Посочи кой е „пълен с бодли, пипнеш ли го – ох, боли!“. Кое животно на картинката 
е едно и кои животни са две? Оцвети дългите уши на Зайо и дорисувай бодлите на Ежко�

Надбягване
Зайо и Ежко решили да се надбягват� Зайо бяга бързо� Ежко върви бавно� 
Кой победил в надбягването? Кой е бърз? Кой е умен? Кой бяга напред? 
Кой се връща назад? Огради еднаквите таралежи�

1

6/2

1

2. Пъстър свят за 5 – 6 години
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МОЕТО ЗДРАВЕ

7/1 Иво обича чистотата
Иво е чист и здрав� Какъв е Иво? Покажи как Иво измива своите ръце, вратле, ушенца и лице� 
Чуй стихотворението „Аз обичам чистотата“ и огради само тези предмети от снимките, 
за които се говори в стихотворението�

Дорисувай по пунктира кърпата, с която ще избършеш измитите си ръце� 2

1
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МОЕТО СЕМЕЙСТВО

Иво и мама8/1
Иво и мама са у дома� Иво много обича шоколадови бонбони� Може да изяде цяла кутия 
наведнъж� Мама много обича Иво� Какво обича Иво? Кого обича мама? 
Мама дава на Иво голяма кутия с бонбони, за да я пази� 
Момчето прибира грижливо кутията� Какво се случило после? Защо Иво плаче?

Кутията с шоколадови бонбони8/2
Какво направила майката в разказа „Кутията с шоколадови бонбони“? 
Какво направило момчето? Кой е изненадан? Кой е тъжен? Защо? 
Дорисувай бонбоните, които липсват в кутията�

1

1
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ГРИЖИ ЗА РАСТЕНИЯТА И ЖИВОТНИТЕ

Ани и Писана9/1

9/2

У дома Ани има котка� Котката се казва Писана� Посочи снимката на Писана� 
Разкажи как изглежда тя� Ани се грижи за Писана� Къде е котката на втората снимка? 
Защо Ани е завела Писана на лекар?

Болната Писана
От какво се е разболяла Писана в стихотворението „Болната Писана“? Защо е настинала? 
Как Писана гледа врабченцето навън – тъжно или весело? Огради картинката, която показва 
настроението на Писана� Дорисувай Писана по пунктира�

1

1
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ИДЕ ЗИМА

Врабчо и зимата10/1
„Птиците заминаха някъде на юг.“ Къде заминаха птиците? „Идва вече зимата с виелици 
и студ�“ Как идва зимата? „Малкото врабче не иска да замине.“ Посочи малкото врабче� 
Защо не иска да замине? Как се чувства малкото врабче? Как можеш да му помогнеш, за да 
се чувства добре през зимата? Дорисувай стряхата, под която врабчето се крие от студа�

Измисли изречение по схемата� Посочи мястото на първата дума в схемата� 
Посочи мястото на втората дума в схемата�

2

1
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НАШАТА ДЕТСКА ГРАДИНА

Играем и растем11/1
В нашата детска градина играем, рисуваме, слушаме приказки, празнуваме� Разгледай снимките� 
Избери снимка и разкажи кого виждаш, къде се намира, какво прави, как се чувства� 
Дорисувай рамката на тази снимка�

Разгледай схемите и състави изречения по тях�2

1
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НАШАТА ДЕТСКА ГРАДИНА

Новата кукла11/2
В детската градина има нови играчки� Назови ги� Куклата е красива� Тя има хубава, синя рокля� 
Каква е куклата? Каква е роклята на куклата? Колата е бърза� Нейният цвят е червен� 
Каква е колата? Какъв е цветът? Избери играчката, с която искаш да играеш� Дорисувай я�

2 С кои други играчки ще играеш? Огради ги�

1
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РАДОСТ И ТЪГА

Ани получава награда12/1
В детската градина днес има конкурс� Децата пеят и танцуват� Ани пее и танцува хубаво� 
Ани получава награда� Ани е радостна� Как се чувства Ани? Как се чувстват майката и 
таткото на Ани? Какво казват на Ани? Какво ще пожелаеш на Ани, за да получи награда 
и на следващия конкурс? Разкажи кога си радостен�

Дорисувай усмихнатите личица�2

1
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РАДОСТ И ТЪГА

Играчка-плачка12/2
Иво и татко му са в магазина за играчки� Какви играчки има в този магазин? 
Таткото купува топка за Иво� Каква топка избират? Иво се радва на новата топка� 
С кого играе после Иво? Какво се случва? Бабата е сърдита� Момчетата са тъжни� 
Какво трябва да направят момчетата?

Дорисувай тъжните личица�2

1

3. Пъстър свят за 5 – 6 години
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В ОЧАКВАНЕ НА КОЛЕДА

Коледа у дома13/1
Наближава Коледа� Мама приготвя коледни сладки� Къде приготвя коледните сладки? 
Какво є казва Ани? Татко пали огъня в камината� У дома е топло� Какво пита Иво татко си? 
Посочи рисунката, на която цялото семейството е около трапезата� Как се чувстват? 
Настъпва нощта� Децата спят� Кой идва в детската стая?

Дорисувай коледните подаръци�2

1
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ЗИМА Е ДОШЛА

Вече знам повече14/1
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ЗИМА Е ДОШЛА

Вече знам повече14/2



21 

ЗИМНА ПРИКАЗКА

В планината през зимата15/1
Семейството на Ани и Иво ще ходи в планината� Трябва да си вземат шейна, ски, шапка 
и зимни ръкавици� Проследи преплетените линии и кажи кой какво ще си вземе� 
Какво ще правят с тези неща в планината? Разкажи за всеки от тях�

2 Дорисувай снежинките�

1
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Зимни игри16/1

ИГРАЕМ ЗАЕДНО

Посочи на коя снимка едно дете кара ски� Посочи на коя снимка две деца карат ски� 
Разгледай всички снимки� Избери една от тях и разкажи какво виждаш на снимката: 
кой е сниман, къде се намира, какво прави� Дорисувай рамката на тази снимка� 
С кого от снимките искаш да си поиграеш?

2 Състави изречения по схемите�

1
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В УСЛУГА НА ХОРАТА

Професии17/1
Хората имат различни професии� Това е лекарка� Ако е мъж, е лекар� Лекарката преглежда 
детето и го лекува� Това е фризьорка� Ако е мъж, е фризьор� Какво прави фризьорката за 
детето? Посочи кой е готвачът от снимките� Какво прави готвачът? Ако е жена, как се 
нарича? Посочи коя е певицата? Какво прави тя? Ако е мъж как се нарича?
Свържи всяка от снимките с предмет, който се използва в тази професия� 
Какъв искаш да станеш, като пораснеш?

Шофьорът кара камион� Превозва различни неща – храна, дрехи, играчки, лекарства� 
Намери в преплетените фигури камиона и го оцвети�

2

1
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18/1 Малък Сечко и Пролетта

ОПАСНОСТИ ПРЕЗ ЗИМАТА

Февруари е зимен месец� Наричат го Малък Сечко� Времето е студено� Вали сняг и духа силен 
вятър� Малък Сечко е сърдит и гневен� „Малък Сечко, стига се люти! Не върлувай, не бушувай, 
спри гнева си ти!“ Посочи на рисунката Малък Сечко� Посочи Пролетта� 
Кой от тях е сърдит? Кой е усмихнат? Разкажи бил ли си сърдит и гневен като Малък Сечко� 
Кой ти помогна да се успокоиш? Какво се случи? 

Дорисувай сърдитото лице на Малък Сечко�2

1
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1

19/1
111

МОЯТ РОЖДЕН ДЕН

Рожденият ден на Ани
Днес Ани има рожден ден� Посочи кой има рожден ден� 
Ани и майка є правят торта� Иво и таткото украсяват с балони� 
Разкажи как всеки от семейството подготвя празника� Гостите пристигат� Алиса носи роза� 
Посочи Алиса� Антон подарява топка� Посочи Антон� Какво пожелават Алиса и Антон на Ани? 
Децата хапват вкусна торта� В кои от имената на децата чуваш звука А: Алиса, Антон, Иво? 
Открий и огради буквата А във всяка от рисунките� На какво ти прилича буквата А?

Оцвети буквата А�2

1

4. Пъстър свят за 5 – 6 години
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20/1

ПОЗНАТИ И НЕПОЗНАТИ

Вежливите думи
Вежливите думи са вълшебни� При среща казваме „здравей“, „добър ден“� Посочи на коя снимка 
децата се срещат� Радостни ли са, или тъжни? Когато си тръгват, казват „довиждане“� 
Посочи на коя снимка детето е счупило чиния� Весело ли е, или тъжно? То казва „съжалявам“, 
„извинявай“� На коя снимка виждаш дете, което плаче? Как ще го успокоиш? 
На коя снимка детето получава подарък? Как се чувства то? 

Огради снимката, на която момчето 
държи буквата А�

Намери и оцвети буквата А�2 3

1
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Ани и агънцата21/1

ЕДНАКВИ И РАЗЛИЧНИ

В двора на баба и дядо на село има агънца� Ани се радва на агънцата� Посочи на кое агънце Ани 
казва „агънце черничко, приятелче верничко“� Какво е на цвят това агънце? Посочи на кое 
агънце Ани казва „агънце добричко, пухкаво и бяло“? Какво е на цвят това агънце? 
Къде се намира звукът А в името Ани? Къде се намира звукът А в думите агне, агънце, агънца? 
Назови дума, която започва със звука А� Оцвети оградата на двора� 

Състави изречения по схемите�2

1
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22/1

МОЯТА БЕЗОПАСНОСТ

Малкото червено автобусче
Посочи на коя картинка са нарисувани автобуси� Посочи малкото червено 
автобусче� С кого е в гаража малкото автобусче? Кой от тях е весел и се усмихва? 
Кой се страхува от тъмното? Кой може да успокои малкото червено автобусче? 
Какво си говорят автобусите в гаража? На коя картинка малкото червено автобусче 
смело пътува в тъмното? От какво се плашат децата? Кой им помага да се успокоят? 
Чуваш ли звука О  в думата ох, облак, Иво? Виж горе на страницата буквата О� 
На какво ти прилича буквата О?

Дорисувай изплашените личица� Колко пъти е изписана буквата О в лицата?2

1
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Мартенички23/1

ОБИЧАИ И ПРАЗНИЦИ

Баба Марта дарява на децата мартеници, за да растат здрави 
и силни� „Мартенички бели, бели и червени.“ Какви са цветовете, 
на мартеничките? „Пролет щом ви зърне“, какво се случва 
с птиците, храстите и листата? В коя от думите чуваш звука О: 
пролет, облак, баба, Марта, око? Довърши мартеничката�

Намери и огради всички мартенички, еднакви с показаната�2

1
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ОБИЧАИ И ПРАЗНИЦИ

На мама
„Моя майчице добричка“ Каква е мама? „Да ме милваш, да ми пееш, като слънце да ми грееш!“ 
Какво иска детето от своята майка? Обича ли я? Посочи снимката, на която момиченце е 
прегърнало майка си� Посочи снимката, на която момченце е прегърнало майка си� 
Какво правиш за мама, за да покажеш колко я обичаш? Освен мама кого още обичаш? 
Къде се намира звукът О в думата обич? 
Кои имена започват със звука О: Ани, Оля, Огнян, Иво, Орхан?

Оцвети буквата О�

Намери и оцвети пътечката, по която детето да стигне до майка си�

2

3

1

23/2
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Пролет24/1

ИДВА ПРОЛЕТТА

„Бялото кокиче щом се разцъфти, слънце заприпича, светят широти.“ 
Посочи подходящата снимка за това стихотворение� Дорисувай рамката на тази снимка� 
Кой пристига с пролетта? Къде се намира звукът О в думата „бяло“? 
Къде се намира звукът О в името Иво?

Кажи с едно изречение кое пролетно цвете ще вземе Ани� 
Кое пролетно цвете ще вземе Иво?

2

1



32 

ИДВА ПРОЛЕТТА

Април
Пристигна внукът на Баба Марта, младият Април� Посочи Баба Марта� 
Посочи нейния внук Април� Слънцето свети и огрява земята� Какво прави слънцето? 
Април радостно свири с тръбата� Как свири Април? Кой пристига с него? 

2 Дорисувай слънцето, маргаритката и теменужката�

1

24/2
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Вече знам повече25/1

ПРОЛЕТ, ЗДРАВЕЙ!

5. Пъстър свят за 5 – 6 години
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25/2

ПРОЛЕТ, ЗДРАВЕЙ!

Вече знам повече
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Пролетна разходка26/1

ПРОЛЕТНО СЪБУЖДАНЕ

Ани и Иво ще ходят на разходка� Майка им казва, че в началото на 
пролетта времето е хладно� Кои дрехи трябва да облекат, за да им е топло? 
На полянката са цъфнали кокичета и минзухари� Кого виждат децата на полянката? 
Какво иска да направи Ани? Ани е изцапала своите дрехи� Какво решават да направят децата, 
за да зарадват своята майка? На какво се усмихва майката? Чуваш ли звука У в думата 
усмивка? Виж горе на страницата буквата У� На какво ти прилича буквата У?

Оцвети буквата У�2

1
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ЖИВОТНИТЕ И ТЕХНИТЕ МАЛКИ

27/1 На училище
Лястовицата и враната живеели близо� Имали малки птичета� Как се нарича малкото на 
лястовицата? Как се нарича малкото на враната? Един ден враната тръгнала към училището, 
да занесе храна на своето птиче� Училището било далече� Свържи с линия на кого занесла 
храната враната� Нахранили ли са се вранчето и лястовичето? Открий и огради буквата У 
в картинката� Колко букви У намери? Къде е мястото на звука У в думите: уча, учи, учат, 
училище? Кажи дума, която започва със звука У�

Познай кои са тези букви� Състави изречения с думата врана по схемите�2 3

1



37 

Лазаровден28/1

ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ

Лазаровден е! Върбови клонки украсяват къщи и дворове� Момичета – лазарки носят 
кошници с яйца� Лазарките влизат във всяка къща и пеят: „Ой, Лазаре, Лазарко, 
тука спряхме за малко, да ви кажем, че иде червен, весел Великден“� Посочи лазарките� 
Какво носят на главите си? Какво пожелават лазарките? 
Кой звук чуваш най-много пъти в думата лазарка? 
С кой звук започва думата украса?

2 3Намери и огради правилно написаната буква У� Дорисувай яйцата в кошницата� 
На коя буква ти приличат?

1
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НА СЕЛО

29/1 Малкият помощник

Оцвети буквата Е�

Дядото на Таско посадил зеленчукова градина� Посочи дядото� 
Посочи момчето� Какви зеленчуци отглеждал дядото в градината? 
Как помагал малкият Таско? Какво дал дядото на Таско за награда? 
Какво искало да си хапне момчето? Какво се случило? 
Чуваш ли звука Е в думата село? Виж горе на страницата буквата Е� 
На какво ти прилича буквата Е? 

2 Назови предметите и огради тези, 
в които чуваш звука Е�

3

1
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30/1

РАЗХОДКА В ГРАДА

Ани и Иво търсят буквата Е
Ани и Иво учат буквите� Днес са на разходка� Търсят буквата Е� Къде се разхождат децата? 
Къде се е скрила буквата Е? Кажи думи, които започват със звука Е�

Довърши липсващите елементи на буквата Е�2

1
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ЗАБАВЛЕНИЯ В ПАРКА

31/1 Играем и спортуваме
Децата играят и спортуват в парка� Какво правят децата в парка? 
Посочи на коя снимка дете кара колело� Посочи на коя снимка дете рита топка� Разкажи 
как спортуват децата на снимките� Къде се намира звукът И в думите: игра, играя, играчка?

Това е буквата И� На какво ти прилича? 
Оцвети буквата И�

Измисли имена на момичето и момчето, 
които започват със звука И�

2 3

1
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32/1

КНИГАТА ГОВОРИ

Обичам приказки

Намери и огради правилно 
написаната буква И�

Тази чудна книжка е с приказки� Разкажи какво виждаш на първата страница – кой е, къде е, 
какво прави� Разкажи какво виждаш на втората страница� Как завършва тази приказка? 
В името на кой от героите чуваш звука И?

2 Продължи да пишеш чертичките по
показания начин�

3

1

6. Пъстър свят за 5 – 6 години
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ЛЯТО, ЗДРАВЕЙ!

34/1 Лято в планината
Лято е� Слънцето грее силно� Как грее слънцето? Къде са Ани и Иво? 
С кого са? Как са облечени? Какво правят? Посочи планински връх/дърво/гъбка/
Посочи пъна/пътя� В кои от думите чуваш звука Ъ: пън, път, връх, гъбка, слънце?

Оцвети буквата Ъ�2 Състави изречения по схемите�3

1
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35/1

ОТНОВО Е ЛЯТО

Аз знам повече
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ОТНОВО Е ЛЯТО

35/2 Аз знам повече


