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Здравейте, деца!
„Изворче” ще ви запознава с чудния свят около вас. Ще ви изпрати 

малката Капчица да ви води по пътя. Пишете на Капчица за всичко, което 
искате да й кажете,  изпращайте вашите приказки, стихове, снимки и  
рисунки на адрес:

Мария Иванова Атанасова 
ул. „Белград” № 8 ап.5
4003 гр. Пловдив 

Тези от вас, които искат да видят някои от старите броеве на 
„Изворче”, могат да ги намерят в електронната библиотека на сайта: 
beinsadouno.com, в библиотека, за теглене.

Е-mail:
izvorce@abv.bg, 
Фейс бук: 
Детско Списание Изворче

Текст на упражнения 
„Възлизане” и „Издигане”
от Паневритмията

Бляскави звезди брилянти
светли сказания мълвят.
Грее чистата луна,
безпир лети по своя път
по небесна шир.
И денят пристига след нощта.
Сила и радост, 
младост и обич
слънцето носи
и вдъхновява,
и възраства в красота.

Детско творчество ........................................... стр. 3

Резултати от конкурса „Моето училище” ... стр. 4-5

Паневритмия ................................................... стр. 6-7

Децата за паневритмията ............................ стр. 8-9

Седемте рилски езера .................................. стр. 10-11

Пътешествие в Средновековието  
– направи сам ............................................... стр. 12-13

Забавни страници ....................................... стр. 14-15

Приложение  - корона от картон
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Рисунка и дизайн на корицата: Димитър Бочуков
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Детско творчество

Приятели
Изворче течало 
в малката горичка. 

Вчера зайче мина
с пухкаво кожухче.
Казало си то:  „Нямам си приятел мил
нито пък автомобил”.

Катеричка дългоуха 
минала – аз знам, 
и го чула как нарежда 
зайчето от там.

Казала му: „Зайче, мило, 
не бъди така унило,
ний другари сме нали,
няма сам вече да си ти”.

Плеснало зайчето с ръчички
казало й: „Катеричке,
благодаря ти много аз,
хайде да се поразходим ний завчас”.

И другари те били
до дълбоки старини.

Йоана Миленчева, 
10 г.,  гр. Пловдив

Коте
На нашето коте Рони
предлагаме бонбони.
Но бонбони той не ще,
иска нещо с месце.
За съжаление няма,
защото криза е голяма!!!

Сладолед във 
фунийка
Аз не обичам сладолед в кутийка,
а сладолед във фунийка.
Обичам кафяв сладолед,
да е сладък като мед.

Христина Петрова, 9 г., 
гр. Пловдив
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Моето училище

Обичам своето училище. Нарича 
се СОУ „"Черноризец Храбър"„ и се 
намира в квартал  „ Тракия„. 
Отвън сградата е в лилаво-жълт  

цвят. Дворът му е винаги слънчев. 

Между пейките и градинките са 

построени къщички за книги. 
Всяко дете или учител може да си 

взема книга за четене, но после 

трябва да я върне. 
В моето училище се говори всеки 
ден за България, за нейната 
култура и история, а не само 
по празниците. И това ми 
харесва. Също така при нас 
се правят много изложби с 
красиви проекти, които ни 
помагат да опознаем света.
                                 
Вярвам, че уча в едно прекрасно училище. И се чувствам 

щастлив. Светлин Караиванов, 9 г.

у-ще „"Черноризец Храбър"„ гр. Пловдив     

Резултати от конкурса         Моето училище
Капчица благодари на всички, които изпратиха материали 

за конкурса – текстове и рисунки: Светлин Караиванов, 9 г., гр. 
Пловдив; Никол Маринова, 9 г.; Биляна Тодорова, 9 г.; Матея 
Стефанова, 7 г.; Дарин Дянков, 7 г.; Викторио Станков, 7 г. и Ясен 
Николов, 8 г. – всички от училище „Изгрев” гр. София.
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Резултати от конкурса         Моето училище

Моето училище

Училище "Изгрев" в град София е най-
хубавото на света. Там децата 
си играят, работят и учат. На 
обяд трябва да се храним спокойно. 
Учителите там са най-добрите 
на света. Около нас има много 
зеленина.

Никол Маринова, 9 г.
у-ще „"Изгрев "„ гр. София

Матея Стефанова, 7 г.

Викторио Станков, 7 г.

Дарин Дянков, 7 г.
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Паневритмия 
Аз, Капчица, ще ви разкажа за танца Паневритмия. Той се играе на 

открито, от  22 март до  22 септември. Това са дните на пролетното и есенното 
равноденствие – две от важните точки в природния годишен цикъл. 

Думата „паневритмия” е свързана с космическия ритъм, тя означава 
„всеобщият хармонизиращ ритъм”. Както нашата планета Земя, така и другите 
планети от  слънчевата система се движат по определени орбити и с определена 
скорост. Те очертават  при движението си красиви фигури. Тяхното въртене 
около Слънцето прилича на танц, то е вид паневритмия. 

А ние – хората на Земята играем паневримия под съпровода на красива 
музика, пеейки красиви стихове, като извършваме плавни движения в кръг по 
посока обратна на часовниковата стрелка.

Кръгът
Кръгът е символ на безкрайността на Космоса и на обединението 

между хората, затова и паневритмията е движение в кръг.  В центъра на 
кръга на паневритмията  се намират  музикантите. Така музикантите и 
играещите оформят кръг с отбелязан център, а кръгът с точка в средата е 
символ на Слънцето, познат от дълбока древност. Затова можем да наречем 
паневритмията още „Слънчев танц”.

6
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Хармонични движения сред природата
Паневритмията се играе сред природата, обиковено рано сутринта. Движенията 

са плавни и ритмични.

Части на паневритмията
Частите на паневритмията са три – първата се състои от 28 упражнения, 

втората е наречена „Слънчеви лъчи”, а третата – „Пентаграм”. При  „Слънчеви лъчи” 
играещите се подреждат в 12 лъча, излизащи от центъра на кръга. При третата 
част – „Пентаграм”, всеки десет играещи, подредени като пет двойки, образуват при 
движението си  петолъчна звезда, вписана в кръг.

Настроение
Настроението при играта на паневритмия е приятно, весело, играе се 

с лекота. По време на играта се усеща радост и вдъхновение.

Белият цвят
Паневритмията се играе по празниците в бели дрехи, тъй като 

бeлият цвят е цветът, който обединява всички цветове на дъгата. Той е 
цветът на чистотата. През останалото време се играе и в цветни дрехи. Празничните 
дни, в които се играе най-голямата паневритмия на Рила са на 19, 20 и 21 август.

7
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Деца от училище „Изгрев,
гр. София
Въпроси: Харесва ли ви Паневритмията и 
защо? Как можете да я опишете? С кой сезон 
бихте я сравнили? С какви цветове бихте я 
описали? 

Ана-Мария Кяйчева, 9 г. –  Паневритмията 
ми харесва, защото е красива. Харесват 
ми движенията. Мога да я опиша с есенна 
картина и танцуващо момиче.

Магдалина Унгузова, 7,5 г. –  Паневритмията 
ми харесва, защото ми е приятно да я играя. 
Мога да я опиша с картина на танцуващи 
момче и момиче до брега на езеро. Бих я 
сравнила с пролетта, описвам я със светли и 
ярки цветове. Когато играя Паневритмия се 
чувствам добре.

Мартин Йотов, 7,5 г. –  Паневритмията 
не ми харесва много, защото ми губи от 
времето за игра. Харесва ми колективният 
поздрав  в началото и края на часа. Ако 
Паневритмията не ми губи време за игра, бих 
я изучавал, за да знам кое упражнение  как се 
прави и за да стана по- силен.

Дарко Генков, 7 г. –  В Паневритмията ми 
харесват упражненията. Мога да я опиша с 
картина на гора, водопад. Бих я описал със син 
цвят. Мога да я сравня със сезона пролет. След 
игра на Паневритмия се чувствам весел. 

Чиано Йорданов, 10 г. –  Харесва ми да играя 
Паневритмия с мама и с големите. Забавна е, 
харесват ми движенията. Ако след това имам 
танци, няма нужда да се разгрявам. След игра 
се чувствам добре и отпочинал.  Мога да я 
опиша с цветовете на дъгата, да я сравня с 
пролетта. 

Никол Маринова, 9 г. –  Паневритмията ми 
харесва много. Харесва ми всичко и най-вече 
упражненията. Мога да я опиша с картина на 

слънчев ден, поляна и много зеленина. Мога да 
я опиша с бяло, светло синьо, светло жълто, 
да я сравня със сезона лято. След игра на 
Паневритмия се чувствам все едно съм спала, 
като прясна краставичка.

Децата за Паневритмията от
групата в гр. Търговище
Въпроси: Какво харесвам в Паневритмията? 
Как се чувствам, какво усещам, когато играя 
Паневритмия?

Вяра Стефанова,  8 г. –  Чувствам се по-близо 
до природата. Кара ме да летя като птица. 
Това чувство не може да се опише с думи.

Мартин Павлов, 10 г. – Аз ходя на 
Паневритмия, защото там ми е забавно. Там 
се запознах с много  добродетели и с Петър 
Дънов. В Паневритмията ми харесва, че 
хората са любезни, не се карат един на друг. 
Аз там се чувствам като един от духовните 
братя. Поне сега разбрах какво са силна обич 
и силно приятелство. Желая на всички  голям 
късмет и вярвам в любовта.

Виктор Павлов,  11 г. – Харесва ми да 
танцуваме, да играем и да ядем от плодовете 
на Паневритмията.  Когато танцувам се 
чувствам много радостен.

Габриела Димова,   8 г. – Аз се  чувствам много 
хубаво, когато играя Паневритмия. Знам, че 
това е хубаво. Чувствам се като пролетна 
фея.

Михаил Василев, 7 г. – Обичам да играя 
Паневритмия, защото ни забавляват. Обичам 
като я правим. Чувствам се като звезда, 
звездичка, когато я играем.

Де
ца

т
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ан
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а В различни градове в България децата 

играят Паневритмия. Ето какво мислят те 
за нея от градовете София, Търговище и 
Пловдив.
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София Атанасова, 5 г. – Тук има много пеене и 
песни. Има много цветни топки. Чувствам се 
много хубаво.

Емилия Кадънова,  8 г. – Много ми е приятно 
с Паневритмията и много ми харесват 
заниманията, които правим. Чувствам се 
много хубаво, сякаш съм лястовичка, която 
лети на много далеко и там много ми харесва.

Мелиса Мустафова, 8 г. – Харесвам 
Паневритмията, защото тук се учим как да си 
помагаме, когато някой има нужда и как да се 
грижим за много неща.

Мартин Шайков, 5 г. – Тук много се 
забавляваме. Има много топки.

Дария Моллова, 8 г. – Играя Паневритмия, 
защото се чувствам много добре и се 
забавлявам. Чувствам се като пролетна 
феичка.

Белослава Попова, 7 г. – Паневритмията ме 
учи да бъда добра, весела и много щастлива. 
Чувствам се енергична и спокойна.

Марияна Григорова, 7 г. – Паневритмията – 
успокоява ме, нежна е, хубава е, мила е. Изкарва 
от мен напрежението, натрупано през деня и 
ме успокоява.

Децата за Паневритмията от
групата в гр. Пловдив
Въпроси:  „Какво мислите за Паневритмията? 
Харесва ли ви да играете Паневритмия?”

Светлина Стаменова, 1 г. – Когато помолихме 
Светлина да каже нещо за Паневритмията, 
тя каза: „Скачане!”

Михаела Карова, 1 г. –   Михаела без да каже 
нещо, играе „Първия ден на пролетта”.

Георги Личев, 4 г. –  Хубаво е, защото скачаме.

Петя Генкова, 5 г. – Приятно ми е, тук имам 
приятели.

Мариана Велкова, 6 г. –  Упражненията са 
вълшебни, всички деца са красиви и добри. 
Момичетата са като ангели, а момчетата са 
като принцове.

Кристина Каекова, 7 г. –  Някакво вълшебство, 
сякаш политаш в небесата. Чувствам, че сме 
едно цяло. Не е важно какъв си отвън, а какъв 
си отвътре.

Мария Иванова, 7 г. – Харесват ми 
упражненията и това че се чувствам 

радостна. Справям се добре и другите 
харесват как играя.

Елеонора Спасова, 9 г. –  Когато си нервен, 
разстроен, ако играеш Паневритмия, се 
успокояваш и се забавляваш. Намираш нови 
приятели и правиш връзка с Бога.

Илиян Щерев, 9 г. –  Много е хубаво да играем 
Паневритмия, упражненията ми харесват.

Румяна Топузова, 9 г. –  Хубаво е когато играя 
Паневритмия, дава ми енергия.

Христина Петрова, 9 г. –  Аз съм фен 
на Паневритмията. Музиката на 
Паневритмията ме успокоява и ме кара да 
забравя всички проблеми. Сигурна съм, че 
играта на Паневритмия ми помага да съм 
здрава. 

Яни Малинов, 9 г. –  Когато играя 
Паневритмия, през цялото време имам хубаво 
чувство.
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Преди няколко броя Капчица ви представи Рила планина. В Рила 
планина се намират Седемте рилски езера, с които ще ви запознаем в 
този брой.

Езерата имат ледников произход. Разположени са стъпаловидно в 
голям циркус, обграден от върховете Сухи чал, Отовишки връх и Харамията. 

Седемте езера са свързани едно с друго отгоре надолу с поточета. Най-долното 
езеро дава начало на река Джерман. Езерата са много красиви, с бистра и чиста вода, 
която идва от снега и леда. Водата в езерата замръзва през есента и се размразява чак 
през м. юни. 

В езерата можете да видите рибки – лещанка и планинска пъстърва. Около 
езерата има голямо разнообразие от растителни видове, много от които са защитени 
и записани в Червената книга на България.

Седемте езера могат да бъдат свързани със седемте музикални тона, с цветовете 
на дъгата, с чакрите в човешкото тяло.

Всяко едно от езерата има собствено име, 
в зависимост от формата и особеностите си. 
Учителя Петър Дънов им дава и други „духовни” 
имена, с които също ще ви запознаем.

Първото езеро се нарича Долното езеро и е 
разположено най-ниско, на 2095 м н.в. Учителя 
Петър Дънов го е нарекъл Махарзи. 

Второто езеро се нарича Рибното или Елбур, 
което значи „Бог е силният”. До него е разположена хижа „Седемте езера”, по-старата 
от двете хижи в района.

Третото езеро се нарича Трилистника или Балдер Дару, т.е. „Онзи, Който дава 
благата”.

Седемте рилски езера
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Как да стигнем до
   Седемте рилски езера
Пътува се в посока Сапарева баня – 

Паничище – хижа Пионерска. 
От хижа Пионерска можете да се изкачите с 

лифт или по пътека до хижа Рилски езера. Следва 
преход (около 1,5 час със стръмен начален участък 
30 мин.) до езерото Бъбрека.  За да се изкачите до Седмото езеро и до 
Езерния връх ви трябва още около  1 час. 

На връщане може да се мине през циркуса покрай Близнаците, 
Трилистника и Рибното езеро.

Четвъртото езеро се нарича Близнаци, защото се състои 
от две езера, свързани помежду си – външен и вътрешен 

близнак.

Петото езеро се нарича Бъбрека или Махабур, т.е 
„Големият и силният”. То е най-голямо по площ. Малко 

над езерото има плато на планината, където на голяма 
поляна се играе Паневритмия на празниците на Бялото 

братство – 19, 20 и 21 август.

Шестото езеро се нарича Окото или Сърцето. Когато се погледне отгоре, то има 
форма на сърце. То е най-дълбокото езеро в България – 37,5 м дълбочина.

Седмото езеро се нарича Сълзата или Главата - Шемхаа, това е име на Мъдростта. То 
се намира на 2535 м н.в. 

  До Седемте рилски езера се намират две хижи – хижа „Седемте езера”, която е до 
второто езеро и хижа „Рилски езера”, която се намира до горната станция на 
лифта. 
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В миналия брой Капчица ви запозна с град в 
Средновековието и с някои занаяти. В този брой 
Капчица ще ви разкаже как да направите няколко 
неща сами.

Занаятът преписвач е бил много важен в онова 
време. Тогава всички знания са се предавали чрез книгите, нямало 
е компютри и интернет. Преписвачите са пишели красиво и чисто. 
Когато е започвал да пише, преписвачът е ограждал първата буква 

и е започвал да пише от втората, тъй като по-късно художник е оформял и 
украсявал първата буква, която се е наричала инициална.

Направи твоята инициална буква
Първо я нарисувай красиво и я удебели. После 

нарисувай с молив около нея увивни растения, след което с 
гумичка изтрий местата, където линиите се пресичат. Оцвети буквата, 
растението, нарисувай птички и каквото още искаш.

Сега опитай да влезеш в ролята на шивач, кожар или друг вид 
майстор.

Направи накити и облекло
Колан за момче

Материали: ивица от ширит с ширина около 4 см и с дължина колкото 
е талията ти (можеш да използваш коланите от стара раница или чанта); 
вътрешната опаковка от бонбони TOFFIFEE за капсите, лента, дълга около 12 см 
за връзване на колана и телбод.  Вместо ширит може да се използва по-твърд плат 
или филц.

Начин на приготвяне 
Първо изяждаш бонбоните, може да 

ги споделиш с приятели, защото за колана 
и за короната ще ти трябват две кутии. От 
вътрешната част на опаковката изрязваш 
едноредови ленти, които ще ти трябват за 
капси на колана.

В двата края на ширита, който е основата на колана, пробиваш дупчици, в които 
промушваш лентичките за завързване. После слагаш върху ширита лентите с капсите и ги  
 хващаш с телбод. Коланът е готов.

Пътешествие в Средновековието  
- направи сам
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Корона за момче
Материали: лента от картон с ширина около 4 см; капси от бонбоните; 

лентички с пайети или синджирчета; кръгчета от картон, обвити с фолио 
за печене; тиксо; телбод.

Начин на приготвяне
Изрязваш лентата от картон с дължина колкото обиколката на 

главата ти. После залепваш с тиксо двата края на картона, за 
да се затвори и хващаш с телбод капсите от 

бонбоните за картона. Изрязваш от картон две 
кръгчета, които обвиваш с лента от домакинско фолио. 

Можеш да нарисуваш върху фолиото кръстче, цвете или нещо 
друго. Пробиваш малка дупчица в единия край на кръгчето, през която 
промушваш синджирчето или лентата с пайети. Захващаш синджирчето 
или лентата с пайети за короната с телбода. Когато работиш с телбода, 

машинката да е от вътрешната страна на короната, за да не 
пречат телчетата на главата.

Корона за момиче 
Короната за момиче се прави като короната за момче. 

Може вместо с капси да бъде обвита с фолио за печене, върху което с 
телбод да се декорира с лентички с пайети в златно или други цветове. 
Отстрани може да висят на синдрирче различни украси, части от обеци, 
камъчета или каквото друго ти дойде на ума. 

Наметала за момче или момиче
За наметалото ще ти трябва помощта на мама или някой друг, който може да шие на 

машина.
Материали – един метър плат за хастар с цвят, който ти хареса; около четири метра 

ширит в златно или сребърно за обшиване на краищата; един метър лента за промушване и 
завързване.

Начин на приготвяне
Краищата на плата се подгъват на машина, след което платът се прегъва на две, като 

горната част е около 25-30 см. Минава се тигел, който е на около 1,5 см от прегънатата част, за 
да се получи място за промушване на лентата за връзване. Обшива се в горната и в долната 
част на наметалото със златния или сребърен ширит. Промушва се лента за връзване, която 
се зашива да не мърда, от двете страни, така че да пасне на врата на детето. Момичетата могат 
да украсят наметалата си с камъни, пайети или други украси.
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Задачите реши, 
на мама подскажи!

Забавни страници

Малкото на кокошката.

Част от растението, с което диша.

Суха трева. 

Животно, което лови мишки. 

Работно място на художник.

Отличително название на човек .

Игрословица 
От първите букви на думите, които трябва да напишете в игрословицата, ще 
получите името на стара българска столица:

3.

1.

2.

Палиндромът е една или няколко думи или числа, които се четат по един и същ 
начин отляво надясно и отдясно наляво. Думата произхожда от гръцките думи 
"палин" ("назад", "отново") и "дромос" ("път").

Ето няколко такива примера, които да  прочетете от ляво надясно и обратно: бял 
хляб, алена фанела, Ангел легна, Аз обичам мач и боза, още нещо.

Потърсете още такива съчетания от думи.

В тези пет балона има пет букви. 
Съставете от тях дума. Съставете други 
думи, които да започват с всяка една от 
тези букви.
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4. Отговори кои числа и колко броя се намират във фигурите по-долу.

Можете да направите корона от картона, който е в приложението. Изрежете картона 
по линиите, така че да получите 2 по-тънки ленти и 2 по-широки. От по-широките ленти 
изрежете по линиите дъгите. От дъгите, които отпаднаха, изрежете кръгчетата, които са 
начертани вътре. 

Сега можете да свържете двете по-широки ленти 
с тиксо, за да стане корона. Залепете изрязаните 
кръгчета по върховете. Свържете тънките ленти, като 
ги кръстосате горе в короната.

Можете да украсите с камъни, фолио или друга 
украса.

Корона от картон
Приложение



Съобщение
 За празника на децата 1-ви юни, ви каним на 29 май 2016 г., неделя  

в гр. Пловдив, в Музейна аптека „Хипократ”в Стария град от 11 часа.  
Ще участвате в работилничка „Втори живот за отпадъците” или 

изработване на полезни или красиви предмети от отпадъчни материали 
(кутийки, кофички, пластмасови шишета и др.)

        Ще бъде весело и забавно.

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

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

Гая М
улхол, 9 г.

Роза Мулхол, 11 г.

За
ян

 М
ул

хо
л,

 6
 г.

Разпространява се  
безплатно

Кристина Коларова, 12 г.


