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Слънцето грей, гали с лъчи
цветенца и треви, и нас.
На ранина възторжено играем ний.
Въздух благодат, птички хвъркат  
весело над нас.
Природата сияе цяла в красота.
Росна тревица блеснала в елмаз.
Цветята леят аромат.

Ние идваме от Слънцето
Текст от упражнението „Евера” –  от Паневритмията

Детско творчество

България е моята родина.
Никога от нея няма да замина.
Тя е хубава и много плодородна.
Обичам я като майка родна.

България! Какво прекрасно име!
Тук само чудни красоти има!
Безкрайно теб, Родино, ще обичам!
С любов аз твойто име ще изричам!

България Пролет иде
Няма я вече лютата зима,
само пъстра пролет има!
Слънцето ни кани за игри,
дърветата цъфтят и пеят.
А пък очите  на мама се смеят.
Щастлива е тя, че пролетта
да дойде успя!

рис: Христина Петрова, на 9 г.
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ПРОЛЕТНА ПОЛЯНКА
Гатанките от-

гатни и отговорите на-
пиши!

Гатанките 
отгатни и 
отговорите 
напиши!

От земята бяла главичка
пробожда като карфичка.
Вижда го малко момиче
това бяло ................. .

На кокичето другарче
е пролетното ...................... .

С вдигнати ръчички
са зелените ......................... .

На листенце и половинка
спи червена ...................... .

Кой калинката събуди?
Пъстрокрили ....................... .

Слушаме всички 
песента на веселите ........... .
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MИСЛИ, ЧУВСТВА 
И ДЕЙСТВИЯ

В брой 29 ви запознахме с чувствата и как да ги 
използваме. Обикновено преди да се появят чувствата, в 

човека се появяват мислите. А след мислите и чувствата 
идват действията.
Например – идва в главата ви една мисъл, че вашият 
приятел, който не сте виждали няколки дни, не се чувства 
добре. Чувството, което се появява във вас, е чувство на 
загриженост, а постъпката е да се обадите на приятеля си 
или да отидете да го видите.

Ето как могат да се свържат мислите, чувствата и действията:

Аз действам

Аз
 ми

сля

Аз чувст
вам

Когато подредите една красива мисъл, едно 
красиво чувство и едно красиво действие, вие сте 
си направили най-добрия подарък за деня. Те са като 
бисерчета, нанизани на вашето герданче - това герданче, 
което всеки носи вътрешно, невидимо за очите на 

другите.

Бисерчета за мисълта

• Като се събудите сутрин, си помислете колко сте щастливи, че можете да 
виждате, да чувате, да ходите и благодарете за това.
• Изпращайте всеки ден по една добра мисъл към някого, когото познавате 
или не познавате. Например кажете: „Изпращам една добра мисъл към някого, 
който има нужда в момента” и си представете как вашата мисъл е като дъга 
от силна светлина, която прекосява пространството и стига до него.

Бисерчета за чувствата

• Вечер като си легнете, помислете дали сте изпитали през изминалия ден 
добро или радостно чувство към някого. Ако не сте, помислете и на другия 
ден го направете.
• Опитвайте се да превръщате отрицателните чувства, за някои от които 
писахме в брой 29, в положителни. Предложихме ви начини за това, но всеки 
един човек може да си има собствени такива, които са най-добри за него.

Бисерчета за действията

• Преди да направите нещо, помислете дали няма да нараните другия.
• Правете това, което искате другите да направят за вас.
• Когато направите нещо, което не е добро, не си губете време в съжаления, 
а се опитайте да го поправите. 

Според вас, как да разберем дали мисълта, 
чувството или действието са добри?



8 98 9

Срамежливият Петър
 Петър е на 10 години, семейството му се премести в друг град и той учи в 
друго училище. Не е лесно да намери нови приятели, защото е пълничък и обикновено 
децата, които не го познават, му се присмиват. Реши да носи със себе си в училище 
бонбони, с които да черпи децата, за да може да се запознае по-лесно с тях. 

Капчица ви представя няколко случая, в които 
да прецените как бихте постъпили. Изберете 

отговор или напишете ваш и нарисувайте нещо, 
което си представяте в този случай.

Прецени как да постъпиш

 Какво бихте направили, ако сте в класа на Петър? 
 - Ще отида при Петър, ще се запозная с него, ще му благодаря за бонбоните 
и ще го поканя да играем заедно.
 - Ще отида заедно с моите приятели при него и ще играем заедно. За бонбо-
ните може и да не се сетя дори.
 

Нарисувай рисунка по тази история

Радостта на Силвия
 Силвия е на 9 години, роди й се братче, което тя много обича. Но съученички-
те й се присмиват, че разликата между тях е голяма, че тя ще трябва да занимава 
бебето и няма да играе често с тях. Радостта на Силвия се помрачи, защото тя 
обича братчето си, а иска да играе и с приятелките си. Страхува се да говори с май-
ка си по този въпрос.

 Какво бихте направили, ако сте приятелка на Силвия? 
 - Ще й кажа да не се притеснява, защото аз ще й помагам и ще разхождаме 
братчето й с количката.
 - Ще я успокоя, че пак ще играем заедно, макар и другите да не искат. Ще я 
посъветвам да говори с майка си, за да е по-спокойна.

Нарисувай рисунка по тази история
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Предлагам ви няколко истински котешки 
истории с щастлив край, разказани от баба ми:

Мими- Ръждивката, Буба 
или с немското си име Сиси, 
преди две години замина за 
Германия и живее при една 
дебеличка германка на име 
Клаудия; любимото й място 
е да стои на врата на 
стопанката си като красива 
кожена якичка.

Мориц беше голям 
философ, възпитан и много 
умен. Той също живее сега в 
Германия, при едно 
седемгодишно момиченце и два 
дебели котарака. Всички много 
го обичат.

 И така, съвсем накратко искам да спомена, че ние сме многолюден народ, 
обитаваме всички континенти, села и градове и произлизаме от дивата котка, но 
отдавна сме станали едни от предпочитаните домашни любимци и спътници на 
хората. Разнообразието на нашите породи е впечатляващо: съществуват повече от 
60 породи домашни котки. Някои от нас имат дълга козина, други къса, дълги или 
клепнали уши, едни сме шарени, други чернобели, трети тигрови. Изобщо, много ми е 
трудно да изброя всичките ни отличителни белези. Само ще добавя, че по характер 
също сме много различни, едни от нас са по-интелигентни, други не толкова, като цяло 
сме независими, не обичаме да ни се налага чуждо мнение, но сме и дружелюбни, 
обичаме хората (най-вече децата) и мразим мишките.

 Една част от нас напоследък сме предимно домашни любимци, живеем в 
къщите на хората, на топличко и много ни глезят. Обаче малко от вас могат да 
предполагат, че можем да бъдем много полезни и сме добри работници, особено що се 
отнася до мишките и плъховете. В едни от големите световни музеи, каквито са 
Ермитажът в Санкт-Петербург и Британският музей в Лондон наши събратя 
„работят” много сериозно и мишка не препарва там. Те са на държавна издръжка, в 
Ермитажа, например котките наброяват от 60 до 120, живеят там от XVIII век и 
обитават мазетата и фондовете на музея. За тях се грижи ветеринарен персонал и 
даже известни художници са им правили портрети.

 Освен това, напоследък учените са установили, че сме и добри лечители. 
Винаги откриваме болното място на стопаните си, лягаме върху него и хоп, болката 
изчезва. А нашият лечебен специалитет е уникалното ни котешко мъркане, което 
влияе добре на кръвното налягане и на сърцето на човека.

С вас беше Рони Черонбелски, малко котараче с 
подстригано мустаче!
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Мили, деца, в тази книжка ще разгледаме темата 
за  домашните котки. Ще ви представим някои 

интересни факти и истории за пухкавите писанки.

Чело коте, чело коте, чело коте книжки                   
как се хващат, как се хващат малки сиви мишки...

 
Здравейте, деца,  
казвам се Рони Чернобелски и съм котараче на около 
5 месеца. До скоро бях малък уличник, но сега имам 
вече къща и възглавница за спане. Взеха ме защото 
имам смешен розов нос и мъркам силно. Благодаря на 
Капчица за предоставената възможност да ви 
разкажа за нашия котешки народ.

За животните – с любов!

Знаете ли че:
 - За година една котка може да хване около 28 000 
мишки;

 - Ако някой от нас ходи с вирната опашка, значи е в добро 
настроение и се радва на стопаните си, ако опашката му е 
долу, това означава че го  е страх или че не е добре.

 - Преценете добре, дали можете да се грижите за някого от нас 
вкъщи, само тогава ни осиновявайте;

 - Ако не можете да ни гледате, намерете ни други стопани, моля, не ни 
оставяйте на улицата, преживяваме голям стрес;

 - Повечето от нас обичат да се катерят, осигурете ни катерушки или 
ще използваме завесите и мебелите за това; също имаме нужда да си 
острим някъде ноктите;

 - Не ни приписвайте човешки качества, все пак си оставаме котета.

Ето няколко съвета при отглеждането на котки: 

Найденчо беше малко 
котенце, намерено изоставено 
под един балкон. От три 
години живее в София при едно 
чудесно младо семейство и 
вече е голям пухкав котарак.

Кой казва Мяу? 



Пътешествие в 
Средновековието 

Средновековният град
Намираме се в град с крепостни 

стени. Стените ограждат вътрешния 
град, а извън тях е външният град. Във 
вътрешния град живеят управниците 
и богатите хора, а във външния 
град живеят останалите хора. Във 
външния град ще видиш занаятчиите 
и работилниците, търговците и 
пазарите, земеделците и нивите.          

Занаятите
Занаятът е професия, която не се 

е учила в училище, а при „майстор”, 
при когото са работили „чираците”, 
които учат занаята. Представяме 
някои от занаятите, които хората са 
упражнявали тогава.

 Ковач – Ковачите са правили 
мечовете и броните, инструментите 
за земеделието и всичко метално. В 
ковашката работилница имало голяма 

пещ, мях за раздухване на огъня, 
наковалня и големи чукове.

Кожар – Кожарите са обработвали 
кожите, от които са се правили дрехи, 
обувки, кесии, хартия и много други 
неща. Суровите кожи са се обработвали 
с вода, вар, а понякога с кучешки 
изпражнения, за да станат готови за 
работа. 

Стъклари – Стъкларите са правили 
неща от стъкло. Стъклото се прави 
от пясък, миди, парченца мрамор и 

варовик, които, счукани на ситно, 
се пекат на висока температура в 
специална пещ. В стопената смес 

Капчица предлага да направим една екскурзия в миналото, в един голям град 
в България или Европа от  Средновековието, примерно преди 800 години.

Приготви си багажа – раница, шапка, удобни обувки, вода, храна не вземай, 
защото ще опитаме храната, която тогава са яли.

стъкларят потапя тръба, от която 
после издухва горещ балон и прави от 
него каквото пожелае.

Каменоделци – Каменоделците 
не само са обработвали камъните за 
строежите, но са правили от мрамор 
и други скъпи каменни украси за 
богатите домове – колони, стълбища, 
красиви маси, вази. Върху камъка са 
дялали с длета красиви картини с 

цветя, животни и хора.

Грънчари – Грънчарите са правили 
съдове за хранене, съдове за вода, делви, 
вази, украси.

Тези неща се правят от глина, 
въртят се на грънчарско колело, 
оцветяват се и после се изпичат в 
пещ.

 Дърводелци – Дърводелците 
са правили от дърво мебели, люлки, 
бурета и бъчви, корита и други 
прибори от дърво за домакинството, 
дори лъжиците са били дървени.

Дърворезбарите пък са дялали 
с длета  красиви картини върху 
дървото за украси на тавани на 
къщите, перила на стълбите, украси 
от дърво по стените на стаите.

Шивачи – Шивачите са шиели 
дрехи, бродирали са шевици.  

 Избери си един занаят. Прочети 
нещо почеве за този занаят и мислено 
си представи,  как правиш нещо.

Занаятчиите са били мъже, затова 
ако си момиче, може да не си избрала 
занаят. В онова време момичетата и 
жените са стояли вкъщи, грижели са се 
за домакинството. Малко от тях, само 
по-богатите, са учели. 

А сега, да похапнем!  Тогава не е 
имало нито снакс, нито шоколад, дори 
доматите, картофите и царевицата 
са дошли у нас много по-късно. Освен 
това ще ядем с ръце и то без да ги мием 
( последното изречение не го показвайте 
на родителите си)!

Ще си похапнем млин, нещо като 
сегашната баница, който се е правил с 
брашно, сирене, мед и сметана. Ще си 
пийнем медовина - напитка, която се 
е правила от ябълков сок, мед и вода, 
които завират и после се охлаждат. Ще 
опитаме за десерт кисело мляко с мед 
и боровинки.

Пътешествието в средновековен град 
ще продължим в следващия брой.

Страницата е изготвена по идеи от 
книгата „Ваканция в средните векове” 
от Зорница Христова и Иво Чолаков, 
издателство „Точица”, 2013 г.
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Задача 7
Оцвети мандалата както ти хареса.

Задача 1
Попълнете следващите 
числа в числовите редици:

3, 10, 17, 24, ....

19, 17, 14, 10, ...

Задача 2
Подредете числата 1, 2, 
3, 4, 5, 6, като по всяка 
страна на триъгълника 
сборът да е равен.

Задача 3
Можете ли да видите поне 18 
триъгълника в триъгълника отсрани?

Задача 4
Пет момичета са седнали на пейката в училище едно до друго. Ани е 
отдалечена от Бети точно толкова, колкото и от Катя. Дора седи на 
такова разстояние от Ани, на каквото и от Катя. Между кои от своите 
приятелки пък е седнала Жана?

Задача 5 
Един кон и едно магаре са натоварени с жито. Определете големината на 
товара на всяко животно, като знаете какво е казал конят на магарето: 
"Ако ми дадеш една крина от товара си, ще нося двойно повече от тебе. 
Ако обаче аз ти дам една крина, товарите ни ще са равни.”
Колко крини носи магарето и колко конят?

Задачите реши, на мама подскажи!
Забавни страници      Задача 6

 Провери за колко минути ще преминеш през лабиринта и ще стигнеш до изхода.
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Разпространява се  
безплатно  

Можете да направите дарение на сметката на 
Духовно общество "Бяло Братство" Пловдив, 

Банка ДСК BIC STSABGSF,  IBAN  BG05STSA93000021599766 
- за Детска книжка "Изворче".

Капчица и  кн.. „Изворче” обявяват конкурс на тема:
„Моето училище”.

Може да ни изпращате на имейл izvorce@abv.bg

 • литературни работи – до 1 компютърна страница.
 • рисунки
         • снимки
 • нещо друго, което направите на тази тема.

Срок за представяне на работите – 20.04.2016 г.   

 В средващия брой на кн.„Изворче” ще има тема „Децата 
за паневртимията”. Молим децата, които искат да кажат какво 
мислят за паневритмията, да ни пишат на имейла. 

Срок – 20.04.2016 г. 

Апликации от децата от Детска 
школа "Бялото кокиче", София

Приложението е картина 
с великденски яйца, която 
можете да оцветите, да 

пробиете дупчици с перфоратор, 
след което да промушите през 
тях връзчица, за да закачите 

картината на стената.


