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  Жела Николова

Срещнала сърничка
своята връстничка.
Двечките решили,
без да са мислили
да потърсят билки
в езерата рилски.
Че са лековити,
с аромат пропити.
А водицата – каква е!
Всеки ще се смае,
който я опита.
Няма да се пита
колко път ще бие,
за да се напие.
Рекоха си двете –
да откъснем цвете – 
синята тинтява,
що расте тъдява.
Ще дарим на мама
с обич най-голяма.

Котенце игриво,
много си ми диво.
Правиш се на дама
с шапката на мама.
С бабината хурка
стига ти топурка.
Ето, и кълбото 
търкулна под леглото.
Мечо си одрала,
куклата съдрала.
Мъркаш си доволна.
Правиш се на болна,
щом те смъмри мама.
Но като я няма
вдигаш тупурдия,
цяла чудесия.
Топчета търкаляш,
в дрехи се въргаляш, 
млякото обърна!
Чакай да се върна!

Илюстрации: Мария Ангелова

Ваканция

Най-накрая, най-накрая
ваканцията ме замая.

Искам да играя,
а не да ридая.

Ваканцийо, прекрасна,
Ваканцийо, любима,
знаеш ли…чаках те

през цялата година…
Лиа Лазариди

Скри се под дивана,
за да те не хвана.
Пръснала си листи!
Кой ще ти почисти?
Туй държане вредно
да е за последно.                                              

Стихове за деца
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Училището 
Детско творчество

Ето как някои от вас 
виждат училището на 

бъдещето.!

на бъдещето 

 „Ако можех да направя училище на бъдещето, то щеше 
да е на плажа. Щеше да е необикновено - невидимо за всички 
останали хора, само учениците и учителите ще го виждат. 
Представям си го като голямо и просторно, с много 
учебни зали. Масите и столовете ще са меки като кресла. 
Учителите ще са хора. Учениците ще ходят облечени с 
къси панталонки и блузи с къс ръкав, или модни потничета. 
Освен традиционните предмети, в това училище ще се 
изучава астрономия, метеорология, архитектура, изучаване 
на човешкото тяло или човекология, екология. Ще се учим 
как да се грижим за животните и за природата. Ще има час 
по готварство и по плетене. 
 Ще се учи всеки ден, дори в събота и неделя, но от 9.00 ч. до 
12.30 ч. Оценките ще бъдат от 1 до 10. В часовете по спорт ще се 
измислят игри-изпитания в лабиринт и ще се засича време. В часовете 
по музика всеки ще свири на какъвто инструмент иска. Часовете по 
готварство ще се провеждат вечер и понякога ще се готви на огън.
Ето така би изглеждало в моите очи едно училище на бъдещето.”

през вашите очи

Лора Божанова:

Дамян Методиев:

 „Моето училище на бъдещето ще се намира 
в гората. Виждам го голямо и обширно. Класните 
стаи ще са на поляни, до които ще се стига по кухи 
дънери-тунели, като в лабиринт. Предметите ще 
се изучават на два езика – човешки и животински. 
Учителите ще работят по двойки – човек и 
животно. Часовете по физическо ще се водят 
от животни, които плуват и тичат. Учителите 
по география ще бъдат орли, а по история – 
костенурки…”

Проектите за училище дължим на децата от Сдружение „Слънчогледи”, 
учредено на 17 януари 2010 година в Бургас. Основна цел на неговата 
дейност е природосъобразното възпитание. За да се изгради човек като 
пълноценна и завършена личност, той едновременно трябва да развива 
трите основни страни на своето естество – физическа, емоционална 
и умствена.  Физическото тяло на детето функционира най-правилно, 

когато е в съприкосновение с живата природа – слънце, чист въздух и вода и здравословна 
храна. Емоционалният свят на детето се възпитава и облагородява с помощта на 
изкуството, което най-точно отразява природата и космоса около нас. Развитието на 
ума е свързано с: разкриване на природните закони, запознаване с географски, исторически 
и културни забележителности, среща с митологични образи и легенди и др. Акцент в 

нашата работа е ритъмът, при  който хармонично се редуват разнообразни занимания. 
В практически план природосъобразното възпитание се реализира чрез: придобиване на 
знания – наблюдения, познавателни игри, беседи и др.; изкуство – слово, музика, рисуване 
и моделиране, архитектура и дизайн, танци, театрални сценки, готварство, шивачество 
и др.; двигателна активност – походи и ориентиране по карта, спорт, гимнастически 

Контакти:
София – 0898287703  

е-mail: dimova_v@abv.bg
Бургас – 0888865418  

е-mail: geotoni@abv.bg
www.sunflowersbg.org

упражнения в кръг сутрин сред природата под инструментален 
съпровод и песен (Паневритмия). Сдружение „Слънчогледи” 
организира детски лагери, в които прилага на практика 
изброените елементи на природосъобразния начин на живот.  

рисунка: Лора Божанова

Сдружение „Слънчогледи”
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Слънце и море, пътешествия и 
игри, без умора, няма скука. Каним ви 
на нашата ваканционна въртележка. 

Ех, да бях и аз дете, никой няма да 
ме спре!

Ваканционна 

Въртележка

На море
             
              На море да отида мечтая,
              във морето да се гмуркам желая,
              и с морските обитатели
              да станем приятели.

              Но ще дойде акулата страшна, 
              за да донесе книга прашна,
              и тогаз ще заслушам в захлас
              тихия морски глас.

              Ще дойде и рачето малко,
              ще ощипе по петата Валко,
              ще се запозная с Малката русалка,
              ще близвам от морска близалка.

              След малко делфинът ще дойде,
              деца, с мен идвайте, хайде,
              за лято аз още мечтая,
              морето все още желая!
              

 Лиа Лазариди

        Лятно похапване
  Пепо ще ходи на ваканция в Франция.
 Там ще ходи в много магазини за храна.
  Ще яде много кроасани и, разбира се, 
      съвсем малко банани.
  Но ако не спре да яде сега, 
     лошо за неговата тънка снага.
 Баща му и майка му казват да спре,
 а, той вика само не, не и не... 
     и продължава да яде.
 И в корема на Пепо след това лято
  стана гадно като в жабешко блато.

Но Пепо разбра, че е зле и си каза,
ех, как ме съдбата наказа.

Игривото Коте
Едно коте на име Нора
постоянно си играе на двора,
но не може да узнае
как с другите котки да играе.
Тя е черна на цвят,
единствена по целия свят.
Отваря си сама вратата
и почва до зори играта,

    като рови в на съседите цветята.
                                

                                         Христо Начев

ПлоДоВете
 Храната, която е най-близка 
до слънцето и съдържа най-много 
от неговата енергия и топлина, са 
плодовете. Плодовете са най-чистата 
храна за хората. 

 Преди да изядете един плод, 
го подръжте в ръка, погледайте го, 
порадвайте му се и благодарете, че е 
стигнал до вас, благодарение на грижите 
на много същества. Яжте го бавно и с 
удоволствие.

 Всеки плод носи в себе си определени качества, които ако знаем как да използваме, 
ще засилим различни черти от характера си. Плодовете са свързани и с цветовете, 
планетите от Слънчевата система и дните от седмицата.

жизнерадостност и 
благородни чувства, 
свързани са с 
планетата Венера  

засилват чувството 
на истина, свързани с 
планетата Венера

мекота в характера, 
свежест на лицето, 
свързани с планетата 
Венера лекуват стомаха, 

свързани с 
планетата Юпитер

полезни за анемия 
и черния дроб, 
свързани със 
Слънцето

добра мисъл и 
активност, свързани 
с планетата 
Меркурий

засилва 
интелигентността, 
помага при 
малокръвие, свързани 
с планетата 
Меркурий

засилване на 
вярата, свързани с 
планетата Юпитер

благост и 
снизходителност към 
другите, свързано със 
Слънцето

На следващите страници има задача 
за вас - да познаете отговора на 
гатанките, изписани в бялото поле. 
Върху всеки текст залепете плода, 
който му съответства. Преценете 
кои от плодовете се намират по-
назад (по-нагоре) в пространството, 
залепете тях първи. 



8 9

Сладки и червени 
с дръжчици зелени.
По две за ръчица - 
за здрави дечица.

Може да съм златна,
може да съм райска,
жълта и червена,
................. засмена.

Сочна е и сладка,
обича я мама, обича я татко.
Тя е .................... веселушка!

Мъничко детенце,
потърси под листенце.
Аз съм с червена
малка премена!

Много са ми децата,
скрити са под листата,
................ се наричам,
всички ме обичат!

Който пие сок от мен,
с енергия ще е зареден.
Болест няма да го лови,
здрав и силен ще върви!
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Моята България

Белослава Генова

Най-старото дърво 
в страната ни – 
Гранитският дъб

Приема се, че дъбът в с. Гранит е най-
старото живо дърво в България и в 
Европа. Той е от вида летен дъб и е на 
около 1656 години. Бил е фиданка през 
345 г. Сега короната му е 1017 кв. м, 
обиколката на стъблото - 7,45 м, а 
височината - 23,40 м. Дървото е обявено 
за природна забележителност през 
1967 г. със заповед на Министерството 

на горите и горската промишленост, 
съгласно която е забранено чупенето, 
отсичането на клони и увреждането 
на корените, както и други дейности 
водещи до унищожаването му. 
Жителите на с. Гранит са успели да 
съхранят обаче, частица от него и 
преди 21 години от жълъд са посадили 
негов наследник.

 За първи път го видях, може би, когато съм била на 4-5 години. 
Вековният дъб – най-старото дърво в България. И сега пред очите ми е 
величественият исполин, подпрян на огромни дървени греди, сякаш беше 
с патерици, с цимент около основата му, с дъски, покриващи дупките по 
короната му, почти изсъхнал и грохнал, с един единствен зелен клон. Помня, 
че изпитах силно съжаление, мъка и състрадание към него, от положението, 
в което беше тогава и сега. В онзи момент се разплаках, защото исках да 
му помогна някак, но не можех.
 Наскоро обаче, вече пораснала,  ходих пак при дъба. Изпитах различни 
от предишните чувства. Отново я имаше мъката, но имаше и уважение, 
възторг. Уважение, защото пред него са се разигравали стотици исторически 
сцени и той беше ставал свидел на различни човешки съдби. От неговите 
жълъди са израснали безброй нови дървета и столетникът вече беше готов 
гордо да приключи живота си.

Моите срещи с вековния дъб

с. Гранит се намира 
в Южна България, 
близо до гр. Чирпан, 
област Стара Загора

 На 01.06.2011 г. в Пловдив в книжарница "Нанси" бяха връчени 
наградите на участниците в литературния конкурс. 
   Благодарим на всички, които дойдоха!
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Работа с пРИРодата - дъРветата
Природата обичай, 

от нея се учи,
на нея ти разчитай, 

от книгата й ти чети!

определи  
приблизителната възраст

 на дървото

Имайте предвид, 
че тези правила не 
важат, ако трябва да 
определите възрастта 

на баобаб (прочети на 
следващата страница)!

знаете ли, че:
 На второ място по възраст в България е Бай-

кушевата мура (вид бор) - открита през 1897 г. от 
лесовъда К. Байкушев, който тогава е изчислил въз-
растта й на 1200 г. Намира се край хижа Бъндерица 
в Пирин планина, има обиколка 7,8 м. височина 22 м. 
и диаметър 2,5 м. 
Пресметнете на колко е години сега това дърво!

Секвоя
 Едни от най-високите дървета в света са секвоите. 
Те достагат до 115 метра височина и 2500  години живот. 
За една година секвоята може да порасне 1,30 м. Счита се, 
че наименованието Секвоя произлиза от името на вожда на 
индианското племе чероки. Среща се най-много в Северна 
Америка. 
 В много градове от България също растат секвои. 
Три уникални вековни секвои се извисяват в местността 
„Ючбунар” в района на кюстендилското село Богослов. Те са 
обявени за природна забележителност през 1989 година с цел 
опазване на вековни дървета. Това са и най-старите секвои 
в България, а възрастта им е над 130 години.

Гинко билоба 
 Това е най-древният, запазил се и съществуващ 
днес, дървесен вид. Предполага се, че съществува на 
земята повече от 200 милиона години, от времето 
на динозаврите. Благодарение на забележителната 
устойчивост на болести, вредители и пожари  е оцелял 
като вид и не е изчезнал толкова дълго време. Няколко 
дървета гинко са сред единствените живи оцелели от 
атомната експлозия над Хирошима, само на 1–2 км от 
мястото на взрива. 
 В България това дърво се среща често - краси 
парковете и улиците на много места.

Баобаб
 Баобабите могат да достигнат височина 
до 25 метра и обиколка на стъблото до 47 метра. 
Предполага се, че баобабът живее до над 1000 години, 
но понеже той не образува годишни кръгове по 
стъблото си и не нараства равномерно на дебилина 
всяка година, е трудно да се определи възрастта 
му. Баобабът вирее на остров Мадагаскар, на който 
е национален символ, в Африка и в Австралия. 
Баобабът  е като резервоар, напълнен с вода. 
Порестата дървесина под неговата набръчкана кора 
е пропита с влага. Често пъти старите баобаби са 
кухи и в тях могат да се поберат до 60 човека.
 Помислете среща ли се това дърво в 
България!?

 Потърси някое дърво, на което 
искаш да определиш възрастта. Вземи 
метър и обхвани стъблото на дървото, 
за да измериш обиколката му в 
сантиметри. Запиши цифрата и я раздели 
на 5, като получената цифра умножиш 
по 2. Така ще получиш приблизителната 
възраст на дървото, защото се счита 
че обиколката на дървета при свободно 
растене  (нормални условия) нараства 
с около 2,5 см годишно. Примерно 
обиколка 100 см : 5 = 20 х 2 = 40 години.

 Друг начин да 
определиш възрастта на 
дървото е да преброиш 
кръговете на стъблото му, 
но това може да стане, 
само когато дървото е 
отсечено.

!
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 Както наскоро казаха 
едни наши приятели, има едно 
място в София, където всички 
деца са добри, защото са деца 
и където непослушните ги на-
казват с... разходка сред приро-
дата. Децата от детска школа 

„Бялото кокиче“ почти всеки ден 
са на разходка навън сред близките 
горички или в красивата градина 
с много цветя и десетки гълъби, 
които са накацали по клоните на 
дърветата и открито оглеждат 
всеки новодошъл.

„бялото кокиче“

 Малката бяла вратичка се отва-
ря с леко поскърцване, сякаш ни поздра-
вява с „Добре дошли”. Бавно прекрач-
ваме прага, децата плахо се озъртат, 
все още се държат за ръце. Изведнъж 
се чува плясък от криле, на много криле. 
”Гълъбииииииииииииии!”, извиква този, 
който първи се е сетил да погледне на-
горе. Изведнъж притеснението от не-
познатото място изчезва и отстъпва 
място на ентусиазма. Малчуганите на 
мига хукват да се сприятеляват с гълъ-
бите, които току-що са кацнали в дру-
гия край на малката градинка. „Колко е 
бял този, виж го, колко е бял!... Ей ти, 
гълъбче, ела тук, пи-пи... Олелеле, оле-
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ле, той кацна на мен!!! Вижтеееее!” Гълъбите сякаш усещат ра-
достта на децата и им позволяват да ги доближат, някои дори 
проявяват не по-малко любопитство и кацат по протегнатите 
ръчички.
 - Ела, ела, тлябваш миииии - дърпа ме някой за ръката.
 - Какво има?
 - Гълъбчетата са гладни, дай още хляб.
 - Ами свърши, вие го раздадохте и го изядохте всичкия.
 - Дубйе, тогава пак ще дойдем и ще донесем още, нали?   
 Странно, колко са малки, а как знаят да дават... когато 
решат, че е необходимо, разбира се. След няколко поредни посеще-
ния на градинката и след обилно поливане на безбройните цветя 
в нея, децата са спечелили сърцата не само на птиците, но и на 
градинарите. Всяко минаване покрай това място е съпътствано 
с покатерване по оградата и оживени разговори за здравето на 
птиците, цветята и дърветата. 
 Изобщо, сериозни и важни разговори изпълват ежедневието 
на малките ни приятели - децата. Колко много имат да ни кажат 
те, на колко могат да ни научат, стига да ги слушаме внимател-
но. Те са нашите най-непринудени учители. Чудно е, че учебните 
предмети, по които преподават, ги няма в учебния план на нито 
едно училище. Публикуваме част от тях тук, за да не ги забравя-
те и вие, мили поотраснали деца. 

Учебна  програма  за  възрастни, 

изготвена   от   децата   в   
детска школа  „Бялото  кокиче”

Учебен предмет № 1: Самоотверженост
 - Сега той е болен и аз трябва да го 
целуна.
  - За да оздравее ли?
  - Ми не, за да се разболея и аз и да бо-
ледуваме заедно, нали сме приятели.

Учебен предмет № 2: Приятелство
 - Има ли длуг мутор?
 - Не.
 - Ма аз искам да има две мотори.
 - Защо са ти два мотора?
 - За да са прятели и този да не е сам.

 Учебен предмет № 3 Предвидливост
     Коментари по време на драматиза-
ция на приказката „Житената питка”:
 - Ще ни омесиш ли друга питка... че 
тази избяга... не, по-добре да не е питка, 
защото се търкаля и пак ще бяга. Я по-
добре една манджичка ни сготви.

Учебен предмет № 4: Защитаване на лично 
мнение
 - Защо в тази детска градина не ядем 
близалки?
 - Ами на мен не са ми вкусни, после ми 
горчи от тях.
 - А те по твоето време са били други, 
сега ги правят вкусни.
 - Аз виждам, че са същите, опаковките 
са същите.
 - Не, те опаковките са ги оставили, 
обаче иначе близалките са ги подобрили. 

Учебен предмет № 5: Деликатност
   Занимания по руски, учат се основните 
цветове по време на рисуване:
 - Ох, много е интересно, ама хайде вече да 
рисуваме на български.

Учебен предмет № 6: Изобретателност
 - Кой е този цвят?
 - Това е цветът на небето.
 - И как се казва цветът на небето на 
езика на Чебурашка?
 - Е, ми той цветът на небето винаги е 
различен.

Учебен предмет № 7: Смелост и логика
   И какво толкова като падна в езерото... 
малко ще се намокря... после ще изсъхна.

 Всъщност предметите са много, всеки ден ни носи нови преживявания и 
уроци, но най-важното, на което се учим всички ние в Детска школа „Бялото 
кокиче”, е Любов. Защото, когато видите как някое от децата гали тревата или 
целува ударената ръчичка на приятелчето си, ще се съгласите, че това са най-ва-
жните и нужни уроци и за големите, и за малките.  
 Затова, мили приятели, когато видите някой гълъб, поздравете го и си по-
мислете нещо хубаво, може той да се е е отправил към Вълшебната градинка и 
да ни разкаже за вас. Ние със сигурност ще слушаме с интерес.

Зорница Здравкова
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Мили деца, изпращайте 
своите рисунки на нашия 
адрес. "изворче" с радост 

ще ги публикува!




