


Здравейте, деца!
Пишете на Капчица за всичко, което искате да й 

кажете,  изпращайте вашите приказки, стихове, снимки и  
рисунки на адрес:

Редакционна колегия:
Мария Атанасова, Татяна Йорданова, Тина Хамзе, Живко Стоилов
С участието на: Димитър Бочуков (художник), Милослава Караиванова 
(13 г), Кристина Коларова (8 г.), Лиа Лазариди (9 г.), Христо Валери 
Начев (9 г.)
Художник на корицата: Петя Борисова 
Компютърен дизайн: Живко Стоилов

© Издателство „Бяло Братство“
© Списание „Изворче“
ISSN 1313–5066

2

Мария Иванова Атанасова, 
за сп.“Изворче”, гр. Пловдив 4003 
ул. „Белград” № 8 ап.5

стр. 3 
стр. 4-5
стр. 6-9
стр. 10-11
стр. 12
стр. 13
стр. 14-15

 Съдържание:

Зимни стихове  
Играчките на нашите баби и дядовци   
Коледно - новогодишна мозайка      
Работа с природата - снегът       
Дядо Коледа и пеперудите 
Сурвакарството       
Детско творчество
Приложение  - Коледна къщичка (художник Мария Ангелова, по идея на 
Люба Маркова)

Художник: Петя Борисова

Зимни стихове

3

 Тези от вас, които желаят да получават списанието и през 2012 г., могат да 
се абонират чрез нашите разпространители. Посочвайте адреса, на който искате да 
получавате „Изворче”.
 През 2012 г. ще излязат 4 броя на списанието, като към всеки брой ще има 
приложение за индивидуална работа. Цената за абонамент за годината е 12 лв. 

Дядо Коледа
Всяка Коледа
идва дядо Коледа.
червен костюм, с червена шапка
с бяло топче, като бобче.
С голяма шейна, с червена украса, 
вечеря на голяма маса.
Той е с дълга, бяла брада, 
носи подаръци за всички деца.
За една нощ обикаля цял свят, 
без да му се завие свят.

 Христо Валери Начев

В преспи сняг и леден прах
с много викове и смях - 
на поляна вдън гори
почват зимните игри!
Зайо плъзга се с кънки.
Кума Лиса кара ски.
Мечо е водач напет - 
със шейната най-отпред.
Кумчо Вълчо - на найлон,
а Глиганчо върху клон, 
спускат се един след друг
на вихрушката напук
от високия баир
към замръзналия вир.
Свит във храста заскрежен,
Врабчо гледа натъжен:
" Ех, защо с крила съм аз
щом не мога в този час
с другите да се пързалям
и в снега да се търкалям?!"

(из книжката „Горска олелия”
от Николина Тодорова)

Пързалка                       

Имаш ли боички, 
имаш ли моливи,
оцвети красиво 
бялата картина!

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Рождество Христово е празник свещен, 
и не се празнува всеки ден.  
Но може да се почувства със сърцето 
и  с душата на възрастния и на детето.

Светъл е този ден,   
празник е не само за мен.  
Какво се е случило тогава,   
с една историйка ще ви разкажа.

Преди повече от две хиляди години,
сред небесата обширни, 
Бог Иисус се е родил,
за родителите си радост е бил.

Направил света по-благ и мил
и от беди го спасил.
На 25 декември  в нощта
Иисус се е появил на света.

Още почитаме този ден,
като празник свещен.

Трябва да правим добро на всеки човек,
това е доказано преди много повече от век.

Лиа Лазариди
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Детско творчество

 Игрите и играчките винаги са 
служели за радост и забавление на де-
цата. Но с времето някои от тях са 
се променили и усъвършенствали, а 
други са се съхранили почти такива, 
каквито са били някога, по-различни 
са само имената им.
      В миналото, когато 
нашите баби и дядовци 
са били деца, малчуга-
ните са нямали толко-
ва разнообразни играчки 
като днес. Освен това 
обикновено се е налага-
ло да си ги изработват 
собственоръчно.
 Куклите напри-
мер са се правели като 
се зашивали по подхо-
дящ начин парчета 
плат и най - вече пар-
цали. Наричали ги "пар-
цалени кукли".
 Топките за игра 
съвсем не са били като 
тези, които познаваме 
сега. Децата са си из-
работвали сами малки 
и големи топки. Мал-
ката се е правела от 
космите, оставащи по 
гребена при ресането на 
домашно животно (крава). 
Добавяли са и вода. После са 
ги овалвали под формата на сфе-
ра. А голямата, която се е използвала 
за футбол, се е шиела от кожа и се 
е пълнела с парцали. Тя естествено 
не е подскачала като съвременната 
топка, но е била много здрава! 

 Пумпали момчетата и момиче-
тата са сътворявали от конусовид-
но дърво. Около по - широкия край са 
завързвали въже и щом го дръпнели 
рязко, пумпалът се е въртял.
    

 

      
 Хвърчилата на децата са били 
създавани от дърво и са приличали на 
ракетки. Изтласквали са се с въжен-
це и са летели нависоко.
      

Игрите и играчките 
на нашите баби и дядовци

Милослава Караиванова

Имало е и една друга играчка, коя-
то също се е наричала "хвърчило". 
Продупчвало се е тънко дърво и се 
въртяло с въженце в кръг. Така вя-
търът свистял. Когато се ударело 
дръвчето в земята, се получавал 
звук като от фъртуна.
 Децата някога 
са си играели и с по-
дострено от двата 
края дърво. С него 
са удряли топче и 
са броили по десе-
тици (10, 20, 30...). 
Целта е била да се 
"задържи", колко-
то се може повече 
топчето, т.е. да 
се удари с дръвче-
то повече пъти.
 Забавлява-
ли са се още и с 
играта "топ но 
лочки", (на ро-
допски диалект 
„лочки” е ”дуп-
ки” ). Тази игра 
е като днеш-
ния голф, но се 
хвърля с ръка 
към издълбана 
дупка в земя-
та.
 Ето още 
нещо интерес-
но: първите 
бутилки с ли-
монада са се за-
тваряли автома-
тично със стъклено 
топче. Когато шишето се 
напълни, понеже напитката е гази-
рана, топчето изскача и шишето се 
затваря. Щом се изпие лимонадата, 

топчето отново пада на дъното. 
Децата са използвали тези стъклени 
топчета за игра. Това ставало така:
на равно място се издълбавала мал-
ка дупка.  Всеки играч е трябвало да 
има стъклено топче. Участниците 

са заставали около дупка-
та и от 1 метър са пус-
кали топчетата си. 
Чието е най - близко 
до нея, той е имал 
право да започне иг-
рата пръв! Децата 
са се прицелвали и 
всеки е имал по два 
шанса. Ако успеели 
да улучат, печелели 
3 точки. За след-
ващото уцелване - 
още 3 и т.н.
       Преди малчу-
ганите са играли и 
на прескочи кобила, 
гоненка, стражари 
и апаши и криеница, 
която в Родопите 
се е наричала "ми-
женица". Тези игри 
са останали и сега!   
     В миналото 
всяка игра е била 
насочена към раз-
виване на качест-
ва у детето: точ-
ност, ловкост, 
умения за смята-
не, бързина, сръч-
ност, сила и кон-

центрация. Били са 
много забавни! А за-

дължителната раздвиже-
ност в тях ги прави още по-привле-
кателни и примамливи за едно дете!

илюстрации: 
Димитър Бочуков
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Драги читатели на „Изворче”, 
с голямо вълнение споделям с вас в този брой коледните и 

новогодишни поздрави, които получаваме от деца, живеещи по цял 
свят. В писмата си те, с помощта на своите родители, разказват 

как посрещат и отбелязват тези празници. Тук публикуваме 
само някои от тях.

КОЛЕД-
НО-

НОВОГО- ДИШНА 
МО-

ЗАЙ-
КА

знаете ли, че:
 Името Коледа идва от древните римски празници, наречени 

Календи. Така се казвал първият ден на всеки месец. Гърците, а оттам и славя-
ните, заели думата, за да обозначат празника на зимното слънцестоене, когато 
денят отново започва да расте. Календните празници продължавали дванадесет 
дни и всеки от тях носел предсказание за времето през дванадесетте месеца на 
новата година. 
Преди 1600 години християнската църква въвела празника Рождество Христово и 

го свързала с езическите чествания на Слънцето.

Какво е Коледа без 
коледни елени? Тяхната 
родина е Финландия, от 
тук тръгва Дядо Коледа с 
шейната си с 6 елена. 

ФИНЛАНДИЯ

ХоЛАНДИЯ

ПоЛшА

шоТЛАНДИЯ

Тук е възникнала историята за свети Никола, 
който дал от парите си на три момичета, за да 
могат да се оженят, пускайки 3 порбички с пари 
през комина. Торбичките паднали в чорапите на 
момичетата, които били наредени до камината да 
съхнат. От тогава Дядо Коледа пуска подаръците 
през комина  и пълни чорапите  с тях. Тази традиция 

се е разпространила в много държави.

обикновено около Коледа децата в шотландия отиват в  
Santa's Grotto -  "пещерата на Санта", или  на Дядо Коледа. 
Там се редят на дълги-предълги опашки, за да седнат в скута 
на Санта и да му кажат какво искат за Коледа. За да не 
им е скучно, докато са на опашката, вътре в коридорите на 
"пещерата" има различни движещи се големи кукли, например, 
джуджета, които бият барабанче, или разни други приказни 
герои, които се движат, святкат и танцуват. Провеждат се  
т.нар. „коледни пантомими”, които приличат на балет или 
мюзикъл по тема на някоя известна приказка, напр. „Снежанка” 
и са изпълнявани от известни артисти и певци. В един момент 
обаче действието спира и се провежда „състезание” с публиката. 
Залата е разделена на две – и двете части от публиката 
започват да играят и пеят с пълно гърло, а артистите от 
сцената „оценяват” кои са вдигнали по-голяма коледна олелия. 
Накрая всички пеят и танцуват заедно и е много смешно.

На Коледа тук по традиция се сервират 13 
постни ястия, не трябва да липсва и полският 
„Перник”(сладкиш, подобен на кекс). Преди вечерята 
близките си отправят пожелания и си поделят 
„нафората”, осветена от свещеника (прилича на 
тънка тестена картичка). Елхата се украсява 
предимно от децата и е желателно украсата да е от 
естествени продукти: червени ябълки, орехи, увити 
в сребърни станиолчета, твърди бонбонки с форма 
на бастунчета, шокладчета. Децата приготвят 
гирляндите – т.нар. таралежчета, паунови очи, 
ангелските косички, окачват и топките. След 
вечерята всички отиват на  църква, на тържествена 

литургия, наречна „пастерка”.
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КОЛЕД-
НО-

НОВОГО- ДИШНА 
МО-

ЗАЙ-
КА

Коледа се предхожда от Бъдни вечер, когато семейството се 
събира, за да се помоли и благодари за здраве и добра реколта. 
Тъй като този ден е последен от 40 дни коледни пости, на 
масата се слагат нечетен брой постни ястия.  Запалването на 
бъдника е традиция от древността, символизира изгряването 
на слънцето и победата над мрака.   
 На другия ден – Коледа, постите свършват, хората 
празнуват, коледари обикалят къщите да коледуват и пожелаят здраве и берекет 
на всички. На трапезата се слага питка с паричка, на който се падне ще осигурява 
парите в къщата през следващата година. Паричката се запазва, с нея се купува 

свещичка, която да се запали за здраве.    

БъЛГАРИЯ

СъЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ щАТИ

ИТАЛИЯ

ИСПАНИЯ

 Трите деца на сем. Леоне, Валерио (5 г.) и близначките 
Киара и Мартина (2 г.) ви изпращат коледен поздрав от 
Рим, от Вечния град, като с помощта на майка си   описват 
някои, интересни за Италия, моменти от този голям 
християнски празник.
 След обилната вечеря на Бъдни вечер обикновено пристига 
дядо Коледа за радост на всички деца. В някои италиански 
области подаръците ги носи Бефана 
(старица, която, според преданието, се 

появява вечерта срещу Богоявление). Това е една много грозна, 
но в същото време и много добра, и обичана старица.             
 В нощта между 5 и 6 януари тя се спуска от небето, 
яхнала метла, и носи чувал с подаръци. През нощта влиза в 
къщите през комините и оставя в чорапите или обувките на 
добрите деца подаръци, а пък на лошите – им оставя въглени.

 Заедно с Коледна елха в Италия се пресъздава и Яслата, в която се е родило 
бебето Исус. Това е една много обичана традиция. Сцената показва и най-
малките подробности. На преден план е бебето Исус, майка му Мария и баща му, 
те се намират в една колиба, която е отворена, за да можем да се видят добре 
героите. Извън тази колиба се поставят много фигурки на овчари, животни и 
хора. Свещенното семейство, разбира се, е най-важната част от Яслата.
Някои Ясли са действително произведения на изкуството. Най-известните е най-
красиви Ясли се намират в Неапол, пак в този град има и музей на Яслата – 
Божието Рождество.
  В Рим пък е много известен Коледният пазар, който се организира на площад 
Навона. Там могат да се намерят всички необходими материали, за направата 

на Ясла, според всеки вкус и фантазия.

 Роза, Гая и Зайон живеят САЩ. Децата често идват 
на гости на баба си и дядо си в България и с интерес четат и 
разглеждат „Изворче”. Те приятно ни изненадаха с едно кратко 
описание на коледните и новогодишни празници в Съединените 
американски щати.
    Там Дядо Коледа пристига по различен начин във всеки щат 
-  на кораб, на сърф, с шейна. В щата Аляска децата с фенери в 

ръка носят звезда, закрепена на пръчка, минават от врата на врата, пеейки песни. В Ню 
Орлеанс правят парад с голям бик. На много места е прието къщите да се украсяват над 
входната врата с растението бял имел. За вечеря обикновено се приготвя пуйка, шунка, 
тиквен пай, сушени плодове и ядки.
Индианците също празнуват - празникът при тях е 
зимното слънцестоене, което почти съвпада с Коледа. 
Облечени с маски, кожи, рога, пера и миди , индианците 
танцуват танца на елена, костенурката, орела и бизона. 
Жените носят вечнозелено дърво което символизира 
живота дори през студените зимни дни. 

Антонио /и Яслите зад него/

   Весела Коледа ви пожелава и Десислава Маркова (4 г.) от Мадрид. 
Макар и малка, тя обича коледните празници, а семейството й 
поддържа българската коледна традиция, но познава и местните 
испански обичаи. Ето нещо интересно от тях:
   B Испания Коледа започва на 22 декември с традиционното 
теглене на коледната лотария, а на 31 декември точно в полунощ 
всички изяждат 12 гроздови зърна в такта на часовника на Пуерта 
дел Сол в Мадрид. Съществува поверие, че ако успеете да изядете всички гроздови зърна 
навреме, без да се задавите, ще имате много късмет през следващите дванадесет месеца 
на настъпващата Нова Година.

 Испанските Коледни празници завършват  с пристигането 
на влъхвите (или магическите крале, както ги наричат в 
Испания). В нощта на 5 януари всички деца с родителите 
си присъстват на празничното шествие по посрещането им. 
Празнува се във всички градове и села в очакване на магическата 
нощ, в която те раздават подаръци на послушните деца, а на 
непослушните оставят парченце захарен въглен. Подаръците се 
оставят до, над или под обувчиците на децата. На 6 януари 
(Богоявлвние), след като са отворили подаръците си, цялото 
семейство закусва с  Роскон де Рейес (традиционен кръгъл вид 
козунак) и течен шоколад или какао.
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РАбОтА с пРИРОДАтА - сНЕГът

Помните ли, че аз 
Капчица през зимата мога 
да бъда и снежинка? 
Ще ви разкажа нещо за 
снежинките и снега.

Снежинки

Снежинката се образува от 
замръзнала водна пара.
Температурата на въздуха влияе 
върху формата на снежинката. 
При температура между минус 1 
и 3 градуса, се образуват тънки и 
разклонени снежинки, при около минус 
5 градуса се образуват иглички. Ако 
температурата изведнъж се промени, 
кристалчетата се превръщат в 
тръбовидни снежинки.

знаете ли, че:

Снежинките винаги 
имат шестоъгълна 
форма, което се 
дължи на структурата на леда.

Две снежинки 
не могат да бъдат 
еднакви.

Сняг
знаете ли, че:

Снегът пази растенията 
да не замръзнат, защото 

прясно навалялият сняг се 
състои до 95% от уловен 
измежду снежинките въздух, 
който изолира земята от 

студа.

Снегът е и д е а л е н 
звукоизолатор, точно заради 
задържаният в него въздух. 

Затова казваме "зимна 
тишина".

1. Метеорологичен дневник
Направете си метеорологичен дневник, може да използвате таблицата по-долу. 
Всяка сутрин и всеки следобед проверявайте какво е времето. Изберете подходящ 
знак  и го нарисувайте в съответното квадратче.

Нарисувайте сами 
условни знаци, 
подобни на тези: 

 
  
  СУТРИН СлЕДОБяД

ПОНЕДЕлНИК
ВТОРНИК
СРяДА
ЧЕТВъРТъК
ПЕТъК
СъБОТА
НЕДЕля

КОгА

ДЕН ОТ 
СЕДМИЦАТА

Ангел - легнете на 
снега по гръб с ръце в 
страни. Раздвижете 
ръцете си нагоре - 
надолу и обратно, 
после станете. 
О т п е ч а т ъ к ъ т , 
който сте оставили 
прилича на ангел 
с крила. За тази 
игра трябва да сте 
облечени много 
добре.

2. Игри със снега

  Балони - опитът се прави 
при температура навън около 
минус 7 градуса. Вземете топла 
вода и сложете в нея шампоан, 
излезте навън и със сламка 
правете балони. Внимателно 
сложите на един балон няколко 
снежинки, те веднага ще 
се залепят по дъното му и 
скоро ще видите, че мехурът 
е напълно замръзнал. Той ще 
замръзне и ако го сложите на 
снега.

от сняг 
можете да направите 

снежен човек, колибка, 
костенурка или друго, 
за каквото ви дойде 

вдъхновение. 

Задачи от Капчица

С н я г 
вали най-често на места с географска шири-

на около 35°, като на екватора валежите от сняг 
са по-малко вероятни. Изключения от тези правила 
са:
- Някои планини на екватора или в близост до него, 
имат постоянна снежна покривка във високите си части 
- например Килиманджаро в Африка или Андите в 
Южна Америка.
- В много области на Арктика и Антарктика почти 
не вали сняг, тъй като при много ниски температури 
въздухът губи способността си да задържа водни 

пари.
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   „Нова година - нов късмет“ се казва 
в народната поговорка;  затова и самите обичаи 

целят осигуряването на щастие през идващата 
година. 
  Сурвакането е обичай, който се 
свързва с Нова година. Той е много стар, предполага 
се, че е дошъл от прабългарите. Сурвакали са 

още нашите майки и татковци, баби и дядовци, 
техните родители и техните преди тях ... В 
миналото са сурвакали момчета на около 10-12 
години, но по-късно в обичая участват и по-малки деца - момичета и 

момчета. Всички се наричали сурвакари. Сурвакането се извършва със 
сурвачка (сурвакница). Тя се прави преди празника от дряново клонче, 
но ако няма, може и от друго дръвче. Сега може да се използват 
и изкуствени сурвачки, защото в градовете е трудно да се намери 
дрян. На сурвачката се слагат пуканки, сушени ябълки, сливи, чушки, 
които се нанизват на конци. Окачват се гевречета, връзват се 
вълнени конци. Всеки се надява, че неговата сурвачка ще е най-
хубавата. Всичко това създава весело, празнично настроение и е 
символ на здраве, дълголетие и трудолюбие. Вярва се, че сурвачката 
има магическа сила само на Сурва и прави пожеланията по-реални, 
тъй като празникът е близко до Зимното слънцестоене – когато 

Слънцето е най-близо до Земята. 
  Сутринта на Нова година сурвакарите тръгват по къщите да сурвакат 

и са очаквани във всеки дом. Облечени са празнично, носят украсените сурвачки 
и торбички за даровете. Когато влязат в къщата, те сурвакат всички членове 
на семейството, като започват от най-възрастния. Удряйки със сурвачката по 
гърба, сурвакарите изричат и благословия:

Сурва, сурва, весела година,
златен клас на нива,
голям грозд на лозе,
жълт мамул на леса,

червена ябълка в градина,
пълна къща с коприна!

Живо - здраво до година, 
до година, до амина!

 След тези хубави думи всяко сурвакарче получава дар от стопаните - паричка, 
орехи, бонбони, кравайчета. Сурвакат се и домашните животни. Така сурвакарите 
обикалят къщите до сутринта. След това се прибират у дома, броят парите, 
ядат бонбоните и разказват своите впечатления на баба и дядо.     
 Сурвачките не се ползват повече. Те се оставят на високо място, за да не 
се пипат и да не се играе с тях – хвърлят се върху покриви, окачват се по дървета 
или се пускат  в течаща вода.  
 Този празник е връзката между поколенията и желанието да се съхранят 
българските традици. 

СУРВАКАНЕТО
Кристина Коларова

Кристина и Полина

Дядо Коледа и пеперудите
   Радостните гласчета изпълваха стаята и я 
правеха още по-уютна и приветлива: „Хайде, 
хайде пак да пеем за пуфкави къдели!”
Над смълчаните полета // пеят медени звънчета  

Писана шейна премина // бялата пъртина
Зън, зън, зън, зън, // бялата пъртина...

   Песента се шмугна под вратата, скочи в ме-
кия килим от есенни листа, търкулна се на ули-
цата, която още не беше и сънувала за снежни 
преспи, и политна нагоре, за да развесели малко 
безизразното ноемврийско небе. Една котка, на 
име Хубава, обърна лениво глава към прозореца 
и си каза: „Ама какво им става на тези деца, че 
и на големите? Декември още даже не е почукал 
на вратата, а те вече запяха за пухкави къдели, 
за първия сняг  и ... къде е този Шаро, който се 
страхува от снега? Покажете ми го, да отида 
да му излапам закуската. Щом го е страх от 
някакви си снежинки, и от мене ще се уплаши, 
мяяяяу”. 
   Хубава не знаеше, че децата се подготвят за 
Коледа. Все още не им е съвсем ясно какво е Ко-
леда, но със сигурност е нещо хубаво, за което 
човек трябва да се подготви, особено ако е на 
крехката възраст между две и сто и две години. 
   - Аз знам какво е Коледа, сега ще ти кажа. 
Коледа е, когато се стопи снегът и когато дой-
де зимата. 
   - Не е вярно, не я слушай! Коледа е дядо Ко-
леда.
   - Аха, като се стопи снегът. Сигурно обича да 
ходи и на море Дядо Коледа?
   - Неее, аз обичам да ходя на море и да се къпя. 
Той не обича. Ама, ама... децата не могат да 
се къпят в морету с дрехите, затова се къпят 
голи. И куту отидем на морету и пеем песни за 
дядо Коледа.
   - Обаче той не обича да ходи на море?
   - Не, той е стар и не може.
  - Добре, а кой е този дядо Коледа? Какво пра-
ви?
   - Носи подаръци!
   - И какви подаръци носи?
   - Ами китари някакви.
   - Неее, аз не искам китара, аз искам самолет, 
ама истински: с колела и туулетна. Ама пиши, 
де: с колела и туулетна да е самолетът.
   - А той само на хората ли подарява подаръци?         
На животните в гората какво им носи?
   - Ми... да, ааа не... ми какво,  храна им носи.
  - Аха, той чака да се стопли времето и носи 

на живоните храна, така ли?
  - Неееее! Идва куту има сняг, има си и боту-
ши. И на ботушите има пипирутки. 
   - Какво има?
   - Пипирутки, с крилца. Той си има краченца 
куту мойти и пипирутки на тях, да лети.
  - Добре, а той като подарява подаръци, ние 
подаряваме ли му?
   - Не.
   - Е, хайде да му подарим нещо. 
  - Да, ще купим от магазина. Хайде сега да 
пеем.
   Хм, ами, ако Дядо Коледа останеше без по-
дарък? Може би по-големите деца, които вече 
от един час съсредоточено рисуваха нещо в 
другата стая, знаеха, какво ще зарадва техния 
стар приятел. А освен това дали не трябваше 
да приготвим два подаръка: един за Дядо Коледа 
и един за Дядо Мраз?
   - Хей... вие чували ли сте за дядо Мраз?
   - Дааа, той е брат на Дядо Коледа.
   - И той ли подарява подаръци?
   - Не, той носи мраз, а дядо Коледа носи по-
даръците.
   - Добре, а какво предлагате да подарим на 
един от братята като дойде?
   - Ама то е тайна... Само на тебе ще ти ка-
жем... Ще му подарииим... еднаааа... пеперудка! 
Да му краси шейната. Жива пеперудка, да си 
лети с него. И послеее...
   Ноемврийското небе внимателно слушаше 
мечтите на „белите кокичета”. Откъде ли се 
взеха всички тези пеперудки през зимата?  Ех, 
тези деца, какво ли не им хрумва...  Но макар 
и да не можеха да го изкажат с думи, те вече 
знаеха тайната: Коледа е толкова прекрасна, 
защото ни буди за Доброто и ни напомня да 
се радваме на Живота. А това е най-големи-
ят подарък, който Дядо Коледа, брат му Мраз, 
Снежанка и всички джуджета вкупом могат да 
ни направят. 
   Може би песните за Шаро или пък аромата 
на ябълки с канела разнежиха небето. Не знаем 
как точно, но топлата милувка на предстощия 
празник бе докоснала и него, защото, когато 
погледна надолу, му се стори, че видя как Дядо 
Коледа се опитва да натовари на шейната си 
един истински самолет, няколко китари, цяла 
каца мед за Мецана, два плажни чадъра и безброй 
усмивки за всички хора по Земята. 
   Небето се засмя на тази картина и от об-
лаците полетяха безброй белоснежни пеперуди.    

„бялото кокиче“дет
ска 

школа
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 Благодарим на децата от детска школа 
по английски с ръководител Камелия Дойчева-
Петрова, които са направили конкурс за 
рисунка-апликация от естествени материали 
на тема „Есен- Зима”!
 На снимките по-долу можете да 
видите проявеното от тях творчество и 
изобретателност в избора на материали за  
прекрасните работи, които са създали.
 И вие можете да използвате тези идеи, 
за да направите зимна картичка за вашите 
приятели.

Д е т с к о  т в о р ч е с т в о

Александра Мишева 8 г

Диляна Миланова 11 г.
Лилия Коцева 15 г.

Анита Ковачева 9 г.

Ви
кт

ор
ия

 И
ва

но
ва

 1
1г

.

Елена Абаджиева 11 г.

Росита Климентова 11 г.

Димитър Димитров 12 г.

Анна-Мария Димитрова 12 г.

Веселина Методиева 10 г.

Яна Димитрова 12 г.

Веси Лилова 15 г.



Цена: 2,50 лв.

Рисунка

Изисквания: на лист с големина А4 с 
боички – акварелни или темперни, 
или с пастели.

КОНКУРСИТЕ на Капчица

Фотография 

Изисквания за снимките:
Минимален размер на снимките  - 10/15 см.
Минимален размер на файловете  - 1500 пиксела 
по късата страна. /Информация за родители/

Литературно произведение

 (разказ, стихотворение, приказка, есе с 
максимална големина 2 страници на шрифт 12)

Изпращайте рисунките си по пощата на адрес:
Мария Иванова Атанасова (за Изворче)
гр. Пловдив 4003, ул. Белград № 8, ап.5

или на електронен адрес: izvorce@abv.bg

Краен срок до 15.02.2012 г.

Капчица обябява конкурси на тема: 
"Планетата Земя и нейните обитатели"
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