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Съдържание

Щъркел шарен, я кажи - 

цяла зима де бе ти? 

И защо тук не стоя, 

както ние у дома? 

Щъркел шарен, дългокрак, 

я затракай: Трак, трак, трак! 

Чичо Стоян

Щъркел

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.
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Детско творчество 
Представяме ви пътешествие из гр. София – нашата столица, което са 

направили децата от училище „Изгрев”, гр. София. Информация за него 
ни изпрати Феята на буквите. Бъдете заедно с тях!
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Детско творчество 
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Капчица разказва - Великденски обичаи

Какво се е случило на Великден
Великден е денят на възкресението на Иисус Христос. 

Той е живял в Израел. Бил е на 33 години, когато е започнал 
да проповядва на хората да се обичат и да правят добро. Но 
не всички хора са разбирали неговото учение, затова са го 
разпънали на кръст. Възкръснал е на третия ден и оттогава се 
празнува този празник.

 

Традиции 
Празникът обхваща две седмици. В края на 

първата седмица, в полунощ на събота срещу неделя, 
се празнува Възкресението. В храма в град Йерусалим, 
Израел, слиза „благодатният огън”, който идва от 
небето и се приема от свещениците. Те го носят в 
своите държави и така този огън стига до хората. 
Точно в полунощ се казва „Христос Воскресе“ и се 
отговаря „Воистина воскресе“.

Боядисване на яйца
Хората се чукат с червени яйца, 

историята на които е следната:
 Според преданието Богородица 

- майката на Иисус Христос, поднесла 
червено яйце на император Тиберий. 
Яйцето било символ на кръвта на Христос. 
Затова червеният цвят за великденските 
яйца е и основен.

По традиция яйцата се боядисват в 
четвъртък или в събота, преди празника. 
Първото яйце се боядисва в червено, 
след което майката рисува кръст по челата на децата с него, за да са здрави и румени 
през цялата година. То се поставя пред иконата в дома и  се пази до следващия Великден. 

В миналия брой аз – Капчица, ви разказах за празника Коледа – Рождеството на 
Иисус Христос. В този брой ще ви разкажа за обичаите на празника Великден.
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Боренето с великденските яйца е една от най-забавните традиции на Великден, която 
винаги се очаква с нетърпение от децата. “Борак” се нарича яйцето, което е преборило 
другите яйца и е останало здраво. Този, на когото е „борака”, ще бъде здрав и силен 
през следващата година.

Как да боядисаме яйцата
Оставете яйцата, които ще се боядисват, на стайна температура няколко часа, за 

да не са студени. Измийте ги и после ги подредете внимателно в тенджера със студена 
вода. Сложете няколко лъжици сол във водата, за да не се пукат яйцата. Мислено ги 
благословете и си пожелайте да станат здрави  и красиви. Включете котлона и след като 
заврат, варете 8-10 минути.

С готови бои
В това време си подгответе боите, които могат да бъдат различни варианти -  

разтворими или такива, които се рисуват върху яйцата. Ако използвате разтворими бои, 
слагате топлите яйца в съда с боята и след определеното време ги изваждате. Ако са бои, 
с които се рисува върху яйцето, изваждате топлото яйце и рисувате върху него с боите.

Можете да направите друг вариант: върху парче памук да накапете различни цветове 
от боите и тогава да увиете топло яйце с него. 
Получават се различни преливащи се цветове. 

С естествени бои
Естествените оцветители са обикновено 

плодове, зеленчуци и билки. Сортирайте по 
цветове, сложете  ги в отделни тенджери с вода 
и варете около 30 минути. През това време те 
пускат цвета си. Прецедете така получената боя, 
изсипете я в съдовете, в които ще боядисвате 
яйцата (обикновено буркани) и прибавете 2 

супени лъжици ябълков оцет. Сега вече можете да сложите сварените яйца в боите. 

Ето какви естествени оцветители можете да използвате:
- замразени или консервирани боровинки, листа от червено зеле, люспи от червен 

лук -  за син цвят;
- люспи от лук, моркови – за жълто-оранжев цвят;
- куркума – жълто-златист цвят;
- орехови черупки или силно кафе – за 

кафяв цвят;
- листа от спанак, сок от боровинки и 

малко куркума – за зелен цвят;
- червено цвекло – за червен цвят.

Готовите яйца можете да намажете с 
памуче, натопено леко в мазнина.
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Растеният�

Вр
ем

ет
�

Пра�ницит
�

Сезоните - Пролетта

Попълни
Попълни липсващите думи:

Китна пролет е навън.
Чува се отново звън
от ……………… на деца,
от звънчета на цветя.

…….…………… с радост пеят,
весели деца се ………………..
Нов живот ни носи тя –
…………………….…..

Слънцето в небето
радостно ……..…….., 
кара ни сърцето
тихо да трепти.
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Растеният�

Вр
ем

ет
�

Пра�ницит
�

………….. теменужка
мило се усмихва,
……………… лаленце,
весело пък прихва.
Дружен смях настава
в цветната ……………

Разгледайте
Разгледайте кръга на 
Пролетта. Прочетете 

текстовете и попълнете 
празните думи.

Чук-чук, яйчице,
имаш ли си сърчице?
…………………………….
…………………………….
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Погледнете нощното небе! Виждате ли струпванията на звезди, наречени съзвездия? 
От незапомнени времена е имало учени хора – звездобройци, по-късно наречени 
астрономи. Те са наблюдавали съзвездията и са свързвали влиянието на някои от тях със 
земния живот. 

Дванадесет съзвездия са специални, те образуват пояс, наречен зодиакален пояс. 
Древните астрономи, макар да не са имали толкова мощни телескопи като днешните, 
са общували със съзвездията, усещали са влиянията и най-важните особености на всяко 
от тях. Оприличили всяко едно на определено животно. И всъщност думата зодиакален 
кръг означава кръга на животните. 

Знаело се, че всеки човек се ражда под влиянието на едно от тези съзвездия и 
съответстващия му зодиакален знак. Това зависи от положението на Слънцето.

 От наша, земна гледна точка, Слънцето преминава всеки месец от годината през 
един от дванадесетте зодиакални знаци и всеки човек, роден през съответния месец, е 
надарен с характеристиката на един от знаците. 

Ето имената на дванадесетте 
зодиакални знака по ред на 
встъпването на Слънцето в тях: Овен, 
Телец, Близнаци, Рак, Лъв, Дева, 
Везни, Скорпион, Стрелец, Козирог, 
Водолей, Риби. Началото на пролетта 
започва с Овен.

По сезони те се разделят така:
Пролет – Овен, Телец, Близнаци;
Лято – Рак, Лъв, Дева;
Есен – Везни, Скорпион, Стрелец;
Зима – Козирог, Водолей, Риби.

П
р�

е�
                                          Лят�

      
     

    
    

    
    

   
   

   
   

   
   
Ес
е�

   
    

    
    

     
      

         
           Зим�

Зодиакалните 
знаци
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Ще ви запознаем с качествата на първите три зодиакални знака.

Овен 
21 март – 20 април

Овен дарява родения под неговия знак с 
активна огнена енергия, със смелост и устрем напред. 
Това е пионерът, който не се страхува от новото, от 
предизвикателствата. Неговият ум е бърз и способен да се 
справи с всяка ситуация. Роденият под знака Овен се бори за правдата 
и истината. Но с огнената стихия трябва да се внимава, защото тя 
дава избухлив характер, прибързаност, липса на търпение и лесна 

раздразнителност. Някои от тези хора не могат да довършват нищо докрай, защото 
всичко им омръзва бързо. 

 
Спортът е добър начин да се изрази енергията на Овен, 

особено колективните спортове, които ще го научат да  
работи в група. Също математически и други състезания и 
олимпиади. 

Използвайте даровете на Овен, но се научете да бъдете 
търпеливи и да отстъпвате понякога, за да не нараните другия човек.

  
Знаете ли, че:
Знакът Овен е свързан с планетата Марс. Според гръцката 

митология името на бога на войната е Арес, но римляните са го 
нарекли Марс и са го почитали изключително, защото е дал живот на 
Ромул и Рем, основателите 
на град Рим. Месец март е 
наречен на Марс, защото 
тогава времето се затопля 
и войниците са могли да 

тръгнат на път.

Цветът на знака Овен е червеният цвят.

Зодиакалните знаци –
                      Овен, Телец, Близнаци

От частите на човешкото 
тяло Овен отговаря за 

главата. Родените под този знак 
може да имат проблеми с главата, 
очите. На тези органи трябва 

да се обръща по-специално 
внимание.
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Телец 
20 април -20 май

Дарява родения под неговия знак със спокойната 
сила на земния елемент. Телецът е добър, отстъпчив. 
Той си поставя практични цели и ги постига с упоритост 
и търпение. Телец е знакът на изобилието и може да 
постигне много, понякога обаче не е много амбициозен, по-
скоро е ленив и не му се иска да прави много усилия. А ако се 
заинати да направи нещо, не можете да го разубедите 

по никакъв начин. Обича да си похапва добре и понякога 
доста повече от необходимото. 

Връзката със земята:  пребиваване 
сред природата, работа в градина или на 
полето, работа с дърво или глина много 
подхранват и уравновесяват енергията 
на Телеца.

Използвайте даровете на Телец и същевременно 
вярвайте в себе си, не се страхувайте да рискувате и да си 
поставите високи цели, защото можете да ги изпълните.

Знаете ли,че:
Знакът Телец е свързан с планетата Венера. Според 

гръцката митология богинята на красотата се нарича 
Афродита, а според римската - Венера. Венера е родена 
от морската пяна, където минела, под краката й никнели 
цветя. Венера е богиня на хармоничните отношения и 
красотата.

Цветът на знака Телец е зеленият цвят.

От частите на 
човешкото тяло Телец 

отговаря за гърлото. Родените 
под този знак трябва да обръщат по-
специално внимание на гърлото. 

Но пък много от тях са добри 
певци.
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Близнаци
21 май -20 юни

Този знак не е с животински образ. Той дарява родения с лекотата и 
подвижността на въздушната стихия. Близнаци е знакът на общуването, 
дава ясна, точна и бърза мисъл, лекота в боравенето с информация. 

Те са любознателни, учат лесно и имат 
многостранни интереси и способности. 
Могат да вършат две неща едновременно. 
Близнаци имат много приятели и лесно се 
сприятеляват. Знаят „всичко за всеки”.  

Организиране на събития, тържества, а също и 
задачи свързани със събиране на информация са добри 
възможности да се прояви творческата енергия на 
Близнаци; излетите сред природата и пътуванията, 
запознаването с нови места подхранват тяхната 
въздушна природа. 

Използвайте даровете на Близнаци, но не се старайте да „черпите вода от 
много кладенци”, не се разпилявайте. Задълбочавайте се в това което правите. В 
приятелствата и заниманията си не прескачайте „като пеперуда от цвят на цвят”, 
бъдете искрени и верни в  приятелствата си.   

  
Знаете ли, че:
Знакът Близнаци е свързан с планетата 

Меркурий. Според гръцката митология бог 
Хермес е бил вестоносец на боговете. 
Според римската митология, той се 
е наричал Меркурий. Рисуван е с 
лечебен жезъл и крилат шлем, готов 
за полет.

Цветът на знака Близнаци е 
жълтият цвят.

- три качества, които харесвате в себе 
си, характерни за вашия знак: 

1.  ...................................

2.  ...................................

3.  ...................................

- три качества, които не харесвате в 
себе си, характерни за вашия знак:

1.  ....................................................

2.  ....................................................

3.  ....................................................

Задача: 
Ако сте родени под знаците Овен, Телец или Близнаци, напишете:
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От частите на човешкото 
тяло Близнаци отговаря за 

белия дроб и ръцете.
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Забавни страници
Задачите реши, на мама подскажи!

Намерете 7-те разлики:
Задача 1



Открийте коя е сянката
на джуджето.

Намерете пътя до звездата
на върха на елата.

Задача 2 Задача 3

Оцветете мандалата.

Задача 4
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Благодарим на Благослава Георгиева, от 
първи клас на училище „Изгрев” гр. София 
за мъдрите думи, които е споделила с 
другите.

Благодарим на Константин Митев, 9 г., от 
 гр. Стара Загора, който поздрави „Изворче” 
с тази красива рисунка.

Разпространява се безплатно

Приложение - пролетна картичка. Сгънете картона на две, така че отгоре да остане 
рисунката. Изрежете отвор около рисунката. Нарисувайте на долната част пролетна 
картина, оцветете и горната част. Пролетната картичка е готова!


