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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

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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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

„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:



Я да видим сега, нещо май се обърка! При пролетното почистване изглежда 
сме скрили или изхвърлили пролетните приказки, търсихме ги, търсихме ги, но 
ги няма. Затова пък два красиви коледни текста на Благослава Георгиева и Алекс 
Класанова от ОУ „Изгрев“, гр. София, закачливо ни дърпат да ги пуснем много 
преди следващата Коледа. Защо пък не – прилича малко на бъркотия, но коледното 
настроение може много лесно да прелее в пролетно, защото за детската фантазия 
няма ограничения!

 

Наближаваше Коледа и горските обитатели се приготвяха за празника.

Меца реши, че не може да празнуват Коледа сами, затова изпрати покани до 
всички горски животни. Поканата гласеше: 

Всички животни се зарадваха на поканата и скоро се събраха на полянката 
пред мечешката бърлога.

Дечицата украсяваха елхичката, бащите събираха дърва, а майките приготвяха 
трапезата. 

Елхичката грееше празнично и всички се събраха около нея. Децата започнаха 
да разопаковат подаръците, които Дядо Коледа беше оставил през нощта. 
Мечетата получиха бурканчета с мед, зайчетата получиха морковчета, катеричетата 
– торбички с орехчета, сърнетата – торбички с плодове, таралежчетата – сушени 
гъби, вълчетата – ботушки, а лисичетата – нови кожухчета.

Празненството продължи цял ден.

Благослава Георгиева

„Скъпи съседи, каним ви да празнуваме 
Коледа заедно! Моля, донесете гирлянди, 
за да украсим елхичката на полянката! “
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Коледа в гората

Пролетна бъркотия



Имало едно време едно добро кученце. То се казвало Роки. Роки бил на осем 
месеца. Имал дълги уши като на слон и изглеждал като голямо кубче карамел, 
порода кокер шпаньол.

Роки имал син нашийник и бил много голям лакомник. Той живял в едно 
странно семейство с две деца. Анита и Калин били родителите на децата Алекс 
и Зоар. 

Подготовката за Коледа била готова и тогава цялото семейство излязло на 
разходка в гората и щяло да се върне, за да посрещнат дългоочакваните си гости. 

Роки останал сам вкъщи и леко се притеснил. Първо счупил елхата, разпилял 
играчките и гирляндите по пода, после разкъсал празничните салфетки и ги 
разнесъл из цялата къща. Измъкнал всички кабели, свалил пердето, нагризал 
масата, скачал по дивана, дърпал килима, изял лицето на Коледния елен над 
камината. За десерт изял един балсам за устни, надрал стъклената врата, и 
перфорирал 3 учебника на децата. После се изморил. Легнал и заспал. 

Точно в този момент Дядо Коледа слагал подаръците в чувала, но едно 
джудже му казало:

– Дядо Коледа, липсва един подарък!

Дядо Коледа отвърнал:

– Трябва да намерим подаръка незабавно, защото утре е Коледният ден. 

Няколко часа по-късно подаръкът още не бил намерен.

– А за кого липсва подарък? - попитал Дядо Коледа.
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Коледен бъркоч



– За онзи, непослушния Роки! - отвърнали джуджетата.

Дядо Коледа казал на джуджетата: Хммм, добре, можете да направите нов 
подарък, имате достатъчно време.

Междувременно Роки поспал около две-три минутки и семейството се 
върнало. Те видяли каква бъркотия е направил Роки и настанала олелия. Истински 
коледен бъркоч!

Родителите се скарали на Роки, а децата събирали разпилените вещи. 
Настанала паника, гостите щели да пристигнат всеки момент! Трябвало да 
оправят бъркотията. В бързината Анита настъпила кучето, Калин се подхлъзнал, 
Алекс се ударила, а Зоар извикала: „Гостите идват!“ След секунди гостите били 
пред вратата на къщата. Зоар ги забавлявала докато останалите довършвали 
почистването. 

Имали вечеря с много смешки, забавления, песни и смях. Накрая всичко 
било наред, но Роки бил гузен и притеснен, че няма да получи подарък от Дядо 
Коледа. Отказал да вечеря и не пожелал да излезе на вечерната си разходка.

На сутринта всички се събудили, затичали се към полусчупената елха и 
отворили подаръците си, закусвали и се радвали на спокойния ден заедно. 
Оказало се, че няма подарък за Роки. Роки се натъжил и заскимтял. Казал си наум 
– сигурно, защото съм направил този бъркоч – и навел глава. 

Алекс и Зоар потърсили подаръка за Роки. Зоар видяла още един малък 
подарък и извикала:

– Алекс, ела, ела, има още един подарък! 

На него имало малка бележка от Дядо Коледа: „За милия пакостлив Роки”.

Алекс Класанова
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 Четирите елемента в природата или четирите стихии, на които човек 
не може да влияе, а само да наблюдава и изучава са: огън, земя, въздух и 
вода.
 За тях са  ни изпратили свои мисли Зайон, Гая и Роза Атанасови 
Мулхол, от САЩ. Зайон е на 8 г., Гая е на 11 г., а Роза е на 13 г. Снимките са на 
Роза Мулхол.

 Огън 
 Огънят може да е полезен: да се 
стоплим или да правим неща с негова 
помощ (за обработка на желязо и стъкло), 
но също може да е много опасен и да изгори 
всичко (освен водата). 

Зайон 
 Огънят може да бъде много опасен, но не можем да живеем без 
него. Ако слънцето не свети, няма да има живот.
    Гая

 Въздух 
 Вятърът може да контролира всички 
други елементи. Може да направи торнадо от 
вода, огън, земя/пясък или от въздух.

Зайон 

 Когато мисля за огъня, мисля за силата му да унищожава, но той e 
топъл и приветлив.    

Роза

 Въздухът е могъщ по различни начини - 
може да прави електричество, да образува 
торнадо и да разрушава къщи. Но без въздух, 
ние не бихме могли да живеем, нищо не би 
могло да живее. 
 Гая

 Ние не мислим за това много, но вдишваме въздух цял ден и цяла нощ. 
Нека да благодарим за малките неща, които получаваме в живота.
 Роза

 Вода  
 Водата може да е 
спокойна или жестока. 
Може да е твърда като 
скала или подвижна като 
вятъра. 
 Зайон 

 Водата е течна в естественото си състояние. Може да бъде твърда 
като лед или да се изпарява като пара. Ние не можем да оцелеем без вода.
 Гая

 Усещането за водата на кожата ми е като любовта, която тече 
през вените ми.
 Роза

 Земя  
 Земята може да е твърда като скала 
или подвижна като пясък. Земята се движи 
постоянно, но толкова бавно, че ние не 
усещаме. За да се образува планина, земните 
плоскости се плъзгат бавно под повър-
хността, сблъскват се и се издига планина.  

Зайон 

 Земята ни дава живот, растителност, дом, вода, въздух и много 
други неща, които ни помагат да оцелеем. Земята дава дом и на 
животните, за да можем да имаме кученца. 

Гая 

 Всеки път, когато правя стъпка по земята, ми се струва, че съм 
заземена, сякаш съм част от нея.

Роза 

ЧЕТИРИТЕ ЕЛЕМЕНТА ЧЕТИРИТЕ ЕЛЕМЕНТА 
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ТРИ ДЕЦА
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ЦветятаЦветята

За да растат и цъфтят, цветята имат нужда от четирите елемента:

огън – светлината и топлината на слънцето; 
земя – почвата, която им дава сила и енергия да растат; 
въздух – който им дава кислород и въглероден двуокис; 
вода – която ги напоява.

Освен от тези четири елемента цветята имат нужда и от нашата грижа и любов. 
Откъснати, те умират бързо, затова не късайте цветята. Радвайте им се, грижете се 
за тях и ако искате да подарите цвете, е добре да е в саксия. 

Цветята в природата често се използват от човека като билки, други пък само за 
красота. Цветята в саксии вкъщи внасят не само красота, те помагат на хората в 
трудни моменти. 

Цветята са деца на ангелите. Зат�а ни е толк�а приятно 
да ги гледаме, да се грижим за тях и да усещаме аромата им.

Номерирай по реда на последователност това, какво би направил, ако твоето 
цвете е оклюмало:

   Ще му изпея песен.

   Ще му сменя пръста и саксията.

   Ще го полея с вода.

   Ще сменя мястото на саксията.

Задачи: 

Открий 7 имена на ц�етя

Опит:
 
Д Е Т П Р О С Л У Ф 

Н Ц Х И Е Р Д А К З 

А Б И Р П Х Е Л О Ю 

Р УЕ   Ф К О К И Ч Е Й М 

Ц Ж С З Б Д Г Ч Д Б 

И Ю В А Н Е И Б Г Ю 

С Л Е Р Ж Я Т А У Л 

М И Н З У Х А Р И Е 

Ч М А Я Ю А М О Н О 

 

№   Как�о да направя

 Вземете 
две саксии с еднакво 

цъфтящи цветя, на едната 
обръщайте специално внимание - 
говорете й, пускайте й приятна 
спокойна музика, на другата не 

обръщайте внимание. Вижте как ще 
се развиват цветята след 

няколко месеца. 

Нарису�ай т��ето л�бимо ц�ете тук!
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 Много по-късно съм стигнала и до Европа, 
където започнали да ме произвеждат в големи 
количества. Днес хората ме произвеждат във 
фабрики за хартия в голямо количество, като 
използват машини. Материала, от който ме правят 
са дървесни стърготини и затова унищожават 

голямо количество дървета. А чрез дърветата нашата планета „диша“ и 
тяхното изсичане трябва да се намали.
АМИ СЕГА? КАКВО СТАВА, КОГАТО СЕ ПРЕВРЪЩАМ 
В ОТПАДЪК? Независимо, че съм много разпространена по света,  
когато си свърша работата, ставам ненужна и хората ме изхвърлят. И аз, 
от желана и полезна ваша приятелка, ставам непотребна. А вие ме 
натрупвате на големи купчини вкъщи или на бунището.
МОЯТ ВТОРИ ЖИВОТ

Ето, че хората са измислили как да ме спасят и да не секат повече 
дървета за нова хартия. Това става така:
1. Събирате ме от домовете, училищата и офисите.
2. Подреждате ме по вид и ме слагате в склада.
3. Изсипвате ме в голям казан, който се върти с много вода и прави

каша, за която вече говорихме.
4. После сместта се изсипва върху сито, което се тръска много силно,

за да се махне водата.
5. На края ме сушите и ме навивате на ролки.

А вие, деца, какво може да направите от 
мен, когато остарея? 

Ето няколко идеи: може да изплетете от 
стари вестници красиви и полезни предмети; може 
да си направите много забавни книжни фигурки, 
като ме сгъвате в най-различни форми. По този 
начин ще бъдем по-дълго заедно и ще се радваме на много щастливи 
моменти!

Здравейте, деца,
Аз съм ваша стара приятелка. Вие ме познавате, 

но за да се сетите коя съм, ще ви посоча някои мои 
качества: на пипане мога да бъда гладка или грапава, 
мека или твърда; на цвят мога да бъда във всеки цвят  
от дъгата – бяла, червена, зелена, жълта, синя, зелена  
или пък шарена; върху мене се пишат или печатат 
книгите, вестниците и списанията; в миналото хората 
са пишели писмата си върху мене; от мене се правят 
тетрадки и други помагала; аз служа на хората вярно от древността 
до днес и съм едно от най-полезните техни изобретения.

Отгатнахте ли вече коя съм?
Аз съм хартията и сега ще ви разкажа моята интересна история.

 Знате ли че: един древен китайски император 
използвал тоалетна хартия, и то парфюмирана!

ПРЕДИ ДА СЕ РОДЯ 
хората са пишели върху: камък; папирус (прави 
се от листа на палма); кожата на някои 
животни (пергамент); коприна или друга тъкан.

КОГА И КЪДЕ СЪМ СЕ РОДИЛА? 
Родила съм се в древен Китай, много, 

много отдавна. Изобретил ме е Цай Лун. 
Хората са ме създали, за да пишат, рисуват и 
четат върху мене много по-лесно, отколкото 
върху камък или кожа.

ОТ КАКВО СЪМ НАПРАВЕНА?  
В миналото в Китай съществувала 

традиция да киснат във вода парацали от груба 
материя (коноп), прецеждали гъстата каша и я 
сушели после върху рогозки (постелки). 
Правели са ме също от различни растения, 
чиито влакна са разделяли, като са  ги 
накисвали във вода и изцеждали след това. В 
Китай често са ме правили от кората на 
дървото черница, което там е често срещано.

ПРИКАЗКА ЗА...ПРИКАЗКА ЗА...
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МАЛЪК ОРЕЛ

КАФЯВА МЕЧКА ДИВА КОЗА СЪРНА ВЪЛК ПРИЛЕП ЗЛАТКАДИВА КОТКА

ОРЕЛ ЗМИЯР СОКОЛ СКИТНИК ПЕРНАТОНОГА 
КУКУМЯВКА

ГЛУХАР

Моята България 
 ДА СПАСИМ ПИРИН

Заради уникалната природа на планината през 1976 г. е създаден Национален парк 
"Пирин", който е включен в списъка за опазване на световното природно и културно наследство.  

Богатствата на Пирин

В�дите

Нарису	айте Пирин планина с нейните реки,
езера, растения и жи	отни. Обградете я със
с	етла защита!

Жи	отни

Растенията 

Пирин е много богата на 
води планина. От нея 
извират много реки, които 
после се вливат в р. Струма и 
р. Места. Има и красиви 
езера, над 170 на брой.

Някои растения растат 
единствено в Пирин и никъде 
другаде по света! Такива са: 
пирински мак(1), кожухаров(2) и 
урумов окситропис(3), 
йорданово зеле(4), пиринска 
злолетица(5), пиринска песъчарка(6) , яворкова клопачка(7), пиринска мащерка(8), бъндеришко 
шапиче(9), нежния еделвайс(10) и др. Много от растенията са редки и защитени в Червената 
книга на България..

Прочутата Байкушева мура (до х. Бъндерица), 
която се предполага, че е над 1300 годишна, е 
представител на редките черни мури, които се срещат 
само на Балканския полуостров, а у нас – само в 
планините Пирин и Славянка. Нарича се черна, тъй 

като кората й се напуква и става сиво-черна. Гори с 
вековни дървета – бяла и черна мура 
има само и единствено в Пирин.

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9) (10)

В национален парк „Пирин“ са установени над 
2 хиляди вида безгръбначни животни – паяци, 
многоножки, насекоми, охлюви и др. Има над 150 
вида птици, които са 40% от видовете птици в 
България: скален орел – емблемата на Пирин, 
малък орел, орел змияр, сокол скитник, 
пернатонога кукумявка, глухар и др.

Бозайниците, които се срещат в планината са 45 вида, половината от сухоземните 
бозайници в България: кафява мечка, дива коза, сърна, вълк, дива котка, прилепи, златка и др.

От тях много видове са редки и са вписани в световни и европейски списъци на 
застрашени видове.

Други забележителности 
В Пирин се намират Роженският манастир "Св. Рождество Богородично", Попинолъшкият 

водопад, както и най-величествените земни пирамиди в България  -  Мелнишките пирамиди.

Тряб�а да знаем, че земята е един жив организъм и горите са белите й др�б�е, 
а в планините е скрито нейното най-ценно знание и то се откри	а на тези, които 
ги �бичат и опаз	ат �сяко малко ц	етенце, мравчица или камъче. 

СКАЛЕН ОРЕЛ

Много от вас познават Пирин планина, други са 
чели за нея. В „Изворче” сме ви представили някои 
от по-известните места в Пирин. През последните 
месеци много хора излизат в защита на планината, 
протестират срещу изсичането на горите й. 

Нека всички заедно да обединим мисълта си и да 
обградим Пирин планина с една мислена защита, 
ограда от енергия, която отблъсква всичко 
отрицателно и вредно. Нашата мисъл е мощта сила, 
която не може да бъде спряна от нищо. Когато тя е 
светла и силна, е като армия от светли ангели. Нека с 
тази мисъл да спасим водите, дърветата, растенията 
и животните на Пирин от груба човешка намеса!
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Задачите реши, на мама подскажи!
Отрий двете еднакви яйца!

ЗАБАВНИ СТРАНИЦИЗАБАВНИ СТРАНИЦИ

По кой път може да се стигне до 
центъра на лабиринта?

Открий коя е сянката на 
великденското зайче! 
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Следващият брой на Изворче е 
юбилейният 40-ти брой, с който 
списанието навършва 10 години!

Напишете ни или нарисувайте
 „Какво означава Изворче за нас?” 
Можете да изпращате рисунки или 

литературни работи, за да ни 
разкажете какво харесвате в 

„Изворче”, на какво ви е научило.

Срок за изпращане на работите 22.04.2018 г. 

на адрес: izvorce@abv.bg, както и на 

пощенски адрес: 4000 гр. Пловдив,

ул. „Авксентий Велешки� № 8, ап.9,

Мария Иванова Атанасова.

Приложение – картина за пъзел
Приложението – картина с цветя, е разделено така, 
че като изрежете картината по линиите, да получите 
квадратчета, които да разбъркате и да наредите 
отново като пъзел. Можете да ги залепите на картон
 и да получите картината отново.

КОНКУРС 
Какво означава „Изворче” за нас?

Разпространява се безплатно.

Капчица и Изворче събират средства за печат на книжката. 
Можете да направите дарение, за да подпомогнете каузата, на 

името на Мария Иванова Атанасова,п.к. 4000, гр. Пловдив, 
ул. „Авксентий Велешки” № 8, ет.4, ап.9.


