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

„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:
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Родна реч, омайна, сладка,
що звучи навред край мен;
реч на мама и на татка,
реч, що мълвя всеки ден.

Тя звънти, когато пея,
в радостни игри ехти;
вечер приказки на нея
баба тихо ми реди.

И над книгата унесен,
родна реч ми пак шепти.
Милва като нежна песен,
като утрин звън трепти!

Ран Босилек

Родна реч 

Здравейте,  деца!

Мария Иванова Атанасова 
ул. „Авксентий Велешки” № 8, ап.9 
4000 гр. Пловдив 

Е-mail: izvorce@abv.bg

Фейс бук: Детско списание „Изворче”



Ако можех да имам едно
магазинче със две полички,
бих продавал… познайте какво?
Надежда! Надежда за всички.

Купете! С отстъпка за вас!
Всеки трябва надежда да има!
И на всеки бих давал аз,
колкото трябва за трима.

А на тоз, който няма пари
и само отвънка поглежда,
бих му дал, без да плаща дори,
всичката своя надежда.

Едно бедно детенце познавам, което
е виждало само на картинки морето.

Решил съм през юли да го взема на плажа,
и „Гледай морето!“, така ще му кажа.

Но страх ме е много, че когато го види,
ще останат наоколо само пясък и миди,

защото с очите си момченцето, зная,
ще изпие морето от края до края!

Дъгата прилича на мост над земята,
окичен с байрачета от седем цвята.

Слънцето, златното, по нея минава,
всичко от нея по-весело става.

Синьо и жълто, червено, зелено…
Само едно й е зле наредено.

И то е това, че тя иде след буря,
която огради и къщи разтуря.

А мисля: нима ще е грешка голяма,
бурята, просто така, да я няма?

Дъга, без да има гърмене зловещо,
това би било най-чудесното нещо!

Най-чудесното нещо би било на земята,
мирът да се сключва преди войната!

Златни страници
Мили деца, в този брой на списанието Капчица ви представя 

няколко стихотворения на известния и любим на децата по цял свят 
италиански писател Джани Родари (1920 - 1980). Ще се запознаете с тях 
чрез прекрасните преводи на Валери Петров.

Продавач  
на  надежда 

Дъгата

Морето
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Dетско т�орчест�о

Моята �аканция в България

Лятната ваканция винаги е незабравима, особено пък в България. 
Макар и да уча в неделно българско училище в Мадрид, да отида на 
летен лагер в България си беше цяло предизвикателство. Освен, че 
трябваше да се справям сама, беше нужно да включа всичките си 
познания, за да съм едно цяло с останалите от групата. Добре, че с 
мен бяха и братовчедите ми, които живеят в Канада: Йоана – на 12 
г. и Благовест – на 14 г. Така имах сериозна подкрепа.
 В лагера в Паничище бяхме 64 деца, на възраст от 6 до 14 г. 
Паничище е много красиво селище в 
Рила планина. Спяхме в хотел 

„Планински езера”. Там бяхме заобиколени от борова гора и широки 
поляни. Гледката от терасата ни беше невероятна. Испанците 
само могат да си мечтаят за такива планини.
 Слави и Златка бяха ръководителите на лагера, а помощници 
им бяха Мария, Димитър, Ефросина (Ефи) и другата Златка. Сашо 
пък беше нашият лекар. Бяхме организирани в групи по възраст. 
Сутрин ставахме в 7.30 ч. в 8.00 ч. играехме Паневритмия и след 
това закусвахме. Денят ни беше изцяло запълнен. След закуската 
отивахме до Посетителския център в Паничище, който е на около 
двадесет минути пеша от хотела. Там провеждахме беседи за 
Рила, разказваха ни за Седемте рилски езера и за водопадите в 
околността, прожектираха ни филми и рисувахме по тема по 
избор – „Рила в настоящето”, Рила преди 100 години”, „Рила след 
100 години”. Всеки ден, след приключването на заниманията ни в 
този център, ходехме на поход. Няма да забравя най-трудния ни 
поход до хижа „Скакавица”. Направихме го на два етапа – първо до водопада „Скакавица” и после – 
до хижата. Ходихме два часа и половина в едната посока. Изкачването си беше доста трудно. 
После пък обядът ни се услади много. Толкова бяхме доволни, че успяхме да стигнем до крайната 
цел. Правихме снимки  и предполагам, че който ги види, ще иска да се разходи по същите места.
 Следобедите бяха време за спортни игри. В лагера имахме топки, хвърчила, обръчи, ракети за 
федербал и пособия за рисуване. Организираха ни и Олимпийски игри в чест на група гърци, гости на 
хотела. Състезанията бяха по лека атлетика, хвърляне на копие и гюле. На скок на дължина 

спечелих първо място и се гордея със себе си.
 Предпоследната ни вечер беше организирана 
като „Вечер на талантите”. Децата от лагера са 
много талантливи. Имаше изпълнения на флейта, 
китара, художествена гимнастика и много други. 
Аз този път не участвах, защото ме хвана срам, а 
не бях и наясно какъв талант имам. Затова пък в 
лагера си намерих много нови приятели и хич не 
исках да си тръгвам. С нетърпение ще чакам 
следващата летен лагер в България.
 До нови срещи!
                                                                                                                                    
Десислава Маркова, 12 г. 

Ще ви представим т�орчест�ото на деца: разказа на Десисла�а Марк а от Испания за детския 
лагер в Паничище; рисунка на Радина Никол а, от гр. Бургас и рисунки на деца от с. Страцин. 

Благ�дарим на �сички участници в този брой.

(детският летен лагер в Паничище, 30.06.2019 - 06.07.2019)

Филиз Ахмед , 12 г. ,ОУ “Отец Паисий”, с.Страцин

Радина Никол а, 9 г. , гр.Бургас

Ирем Смаиле , 10 г. , с. Страцин

Джереми Ахмед , 8 г. , с.Страцин

Хелин Хасан , 10 г. , с. Страцин

Те�дора Хаджие�а, 10 г. ,ОУ”Душо Хаджидек¬” гр.Пл див

Те�дора Хаджие�а, 10 г. ,ОУ”Душо Хаджидек¬” гр.Пл див
4



Dетско т�орчест�о

Моята �аканция в България

Лятната ваканция винаги е незабравима, особено пък в България. 
Макар и да уча в неделно българско училище в Мадрид, да отида на 
летен лагер в България си беше цяло предизвикателство. Освен, че 
трябваше да се справям сама, беше нужно да включа всичките си 
познания, за да съм едно цяло с останалите от групата. Добре, че с 
мен бяха и братовчедите ми, които живеят в Канада: Йоана – на 12 
г. и Благовест – на 14 г. Така имах сериозна подкрепа.
 В лагера в Паничище бяхме 64 деца, на възраст от 6 до 14 г. 
Паничище е много красиво селище в 
Рила планина. Спяхме в хотел 

„Планински езера”. Там бяхме заобиколени от борова гора и широки 
поляни. Гледката от терасата ни беше невероятна. Испанците 
само могат да си мечтаят за такива планини.
 Слави и Златка бяха ръководителите на лагера, а помощници 
им бяха Мария, Димитър, Ефросина (Ефи) и другата Златка. Сашо 
пък беше нашият лекар. Бяхме организирани в групи по възраст. 
Сутрин ставахме в 7.30 ч. в 8.00 ч. играехме Паневритмия и след 
това закусвахме. Денят ни беше изцяло запълнен. След закуската 
отивахме до Посетителския център в Паничище, който е на около 
двадесет минути пеша от хотела. Там провеждахме беседи за 
Рила, разказваха ни за Седемте рилски езера и за водопадите в 
околността, прожектираха ни филми и рисувахме по тема по 
избор – „Рила в настоящето”, Рила преди 100 години”, „Рила след 
100 години”. Всеки ден, след приключването на заниманията ни в 
този център, ходехме на поход. Няма да забравя най-трудния ни 
поход до хижа „Скакавица”. Направихме го на два етапа – първо до водопада „Скакавица” и после – 
до хижата. Ходихме два часа и половина в едната посока. Изкачването си беше доста трудно. 
После пък обядът ни се услади много. Толкова бяхме доволни, че успяхме да стигнем до крайната 
цел. Правихме снимки  и предполагам, че който ги види, ще иска да се разходи по същите места.
 Следобедите бяха време за спортни игри. В лагера имахме топки, хвърчила, обръчи, ракети за 
федербал и пособия за рисуване. Организираха ни и Олимпийски игри в чест на група гърци, гости на 
хотела. Състезанията бяха по лека атлетика, хвърляне на копие и гюле. На скок на дължина 

спечелих първо място и се гордея със себе си.
 Предпоследната ни вечер беше организирана 
като „Вечер на талантите”. Децата от лагера са 
много талантливи. Имаше изпълнения на флейта, 
китара, художествена гимнастика и много други. 
Аз този път не участвах, защото ме хвана срам, а 
не бях и наясно какъв талант имам. Затова пък в 
лагера си намерих много нови приятели и хич не 
исках да си тръгвам. С нетърпение ще чакам 
следващата летен лагер в България.
 До нови срещи!
                                                                                                                                    
Десислава Маркова, 12 г. 

Ще ви представим т�орчест�ото на деца: разказа на Десисла�а Марк а от Испания за детския 
лагер в Паничище; рисунка на Радина Никол а, от гр. Бургас и рисунки на деца от с. Страцин. 

Благ�дарим на �сички участници в този брой.

(детският летен лагер в Паничище, 30.06.2019 - 06.07.2019)

Филиз Ахмед , 12 г. ,ОУ “Отец Паисий”, с.Страцин

Радина Никол а, 9 г. , гр.Бургас

Ирем Смаиле , 10 г. , с. Страцин

Джереми Ахмед , 8 г. , с.Страцин

Хелин Хасан , 10 г. , с. Страцин

Те�дора Хаджие�а, 10 г. ,ОУ”Душо Хаджидек¬” гр.Пл див

Те�дора Хаджие�а, 10 г. ,ОУ”Душо Хаджидек¬” гр.Пл див5



6

В с�ета на из�бразителното изкуст�оВ с�ета на из�бразителното изкуст�о
       В този и след�ащите бр�е�е ще се впуснем във вълну�ащо пътешествие през времето и ще 
разгледаме няколко �сн ни пери�да в из�бразителното изкуст�о с най-из�естните и 
интересни т�орби.

      Това, което помага на хората да развиват творчески способности, хармония и красота е 
изобразителното изкуство. Най-приложими негови форми са живопис, графика и скулптура. 
Произведенията на изкуството вдъхновяват не само авторите им, а и зрителите, които им 
се наслаждават. Когато авторът на една картина или скулптура е бил в добро настроение и 
е успял да предаде това в работата си, тогава и тези, които гледат неговата творба, 
приемат от тази енергия и се ползват от нея.  

     Прието е да се смята, че човекът такъв какъвто го познаваме, съществува от над 100 000 
години. От тогава насам са открити значителен брой сечива. Преди около 40 000 години 
настъпва коренна промяна в  разбиранията на човека - тогава той започва да пресъздава с 
изключителна точност природните форми.

       Смята се, че първите рисунки са създадени в далечните епохи 
– преди около 30 000 г. Рисунките, намерени от тези периоди са 
обобщени като Първобитно изкуство. Първобитни рисунки, 
скулптури и други артефакти са открити в Америка, Европа, 
Африка, Азия и в Австралия. Те имат отлична изработка, затова 
се смята, че изкуството може да е много по-древно.

       Изображенията на животни са често срещани през тази епоха. В откритата през 1994 г. 
пещера Шове във Франция има най-голямо разнообразие на животни: 427 животни - сред които 
мечки, лъвове, коне, носорози. В редки случай се откриват образи на хора или части от тях.

     Ако получихте вдъхновение  гледайки  произведенията на първобитните  художници, може 
да пробвате да направите свои подобни творения, например на асфалт с тебешир или въглен.

       Първобитните художници са работели дълбоко в пещерите, където не достигала естествена 
светлина. За да си светят, те използвали свещници от дялан камък, напълнени с животинска 
мазнина.
       Когато рисували на земната повърхност, използвали каменни сечива, с които  заравнявала 
скалата. После очертавали с остър камък или с пръсти бъдещото изображение. Цветовете 
получавали от естествени материали: черно - от въглени или прегорели кости на животни; 
червено, кафяво и жълто от почвата. 

       Буците от желания цвят разтривани на прах и нагрявали така, че да получат различен нюанс 
на цвета. Смесвали полученото с вода, кръв, яйчен белтък или животински мазнини. Получената 
боя нанасяли с длани, с пръчици или с четки направени от парчета козина или пера. Боята можело 
да се разпръсква върху скалните стени и с тръбичка от кост на животно. 

                                      също има много места с намерено праисторическо изкуство. Едно от тези места 
е Магурата – една от най-големите и красиви пещери в България. В нея са разкрити 
праисторически рисунки от различни епохи, изрисувани с тор от прилепи: танцуващи женски 
силуети, танцуващи и ловуващи мъже, маскирани хора, животни, звезди, оръдия на труда, 
растения. Интересно също е, че там е открит Слънчев годишен календар, за който се смята, че е 
най-ранният слънчев календар, открит досега в Европа. Той е изрисуван по стените на залата - 
светилище и на него са отбелязани поне 5 празника, както и 366 дни. Магурата е обявена за 
природна забележителност.

За из�бразителното изкуст�оЗа из�бразителното изкуст�о

          Възник�ане на из�бразителното изкуст�о

 пещерата Куе�а де лас Ман�с

Скални рисунки - пещерата “Магурата”

 Вилендорфската �енера - 
сим�ол на богинята Майка

Ч�ешки фигури - скулптури

Пър��битно изкуст�о

 В България
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Ч�ешки фигури - скулптури

Пър��битно изкуст�о

 В България
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Планета Луна Марс Меркурий Юпитер Венера Сатурн Слънце 
Ден понеделник вторник сряда четвъртък петък събота неделя 
Цвят зелен червен жълт син розов, 

св. син 
кафяв, 
виолетов 

оранжев 

Понеделник - ден на Луната – 

лапад, лобода, зелен боб, маруля, 

краставица, зеле, може и царевица.

Вторник - ден на Марс - домати, червени чушки,
 репички, лук, чесън, 
хрян, бяла ряпа,
 може и спанак.
  

Сряда - ден на Меркурий - 

моркови, круши, лимони, 

пъпеш, праскови.

Неделя - ден на Слънцето –

 леща, ориз, грозде, портокали, 

мандарини, кайсии.

Помислете кои храни 
предпочитате най-много, 

вид в кои дни от седмицата са. 
Може би цветовете на тези 
дни са необходими за вас, за 

да бъдете здрави. 
Хубаво ще е да  нарисувате 

тези цветове и да 
се обливате мислено

 с тях.

За храненето 
и храните
За храненето 
и храните

Ще ви припомним планетите от
 Слънче�ата система и дните, за които отг�арят те: Четвъртък - ден на Юпитер -

 картофи, тиква, бамя и 
млечни продукти.

През всеки ден от седмицата 
е добре да се приемат 

определени храни, върху 
които различните планети 

въздействат. Така в деня 
на съответната планета 

можем да ползваме 
най-пълноценно вложената 
енергия от природата. Ето 

кои храни да приемате в 
различните дни от 

седмицата:

:)

Понеделник

Петък - д
ен на Венера - 

грах, сусам, ябълки, сини 

сливи, череши, вишни,

 ягоди и малини.

Събота - ден на Сатурн - 

орехи, бадеми, лешници,

 кестени, сушени плодове, 

зрял боб, патладжани,

 кафе и какао.

- Хранете се вечер преди залез слънце, а сутрин след изгрев.
- Храната ви да бъде винаги прясно приготвена, 
  избягвайте пакетираните храни. 
  Яжте свежи плодове и зеленчуци всеки ден.
- Не яжте твърде гореща храна, нито пък много студена.
- Яжте разнообразна храна. Еднообразието в храната е опасно.

Капчица ще ви припомни някои правила за храненето, 
които, ако спазваме, ще бъдем здрави и силни:

Капчица ще ви припомни някои правила за храненето, 
които, ако спазваме, ще бъдем здрави и силни:

- Яжте, когато сте разположени, без да бързате. 
- Помислете, от къде идва храната и как е стигнала до вас. 
Благодарете за това. 
- Не преяждайте. Спрете да ядете, когато ви е най-приятно,
 в стомаха трябва да има място за поне още 20 хапки, 
за да може свободно да храносмилате.

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събот
а

Неделя
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Рибите-скорпион живеят предимно там, където 

има коралови рифове. За тях там е по-сигурно, 

защото се сливат с коралите по цвят. Срещат се и в 

умерени води. Обичат плитки води и остават през 

повечето време там, където има чист морски пясък 

или каменисто дъно. 
Дължината им достига до 30 cм. Тези риби на 

външен вид са много привлекателни, поради 

окраската на тялото си. Тялото им е странично 

сплескано със светли и тъмни ивици. Гръдните перки 

са много развити, с ярка окраска, като крила.

Замаскират се много добре в скалите, където се 

хранят с миди и скариди и могат да бъдат затиснати 

с гола ръка неволно. Имат различен брой гръбни 

шипове с отровни жлези. Ужилването причинява 

силна болка и оток. 

Риба-скорпион

Здравейте, читатели на сп. „Изворче”. 
На тази страничка ще ви разкажа за някои 
по-рядко срещани риби, за които ми беше 
любопитно да науча интересни факти.

Информация за някои 
интересни вид�е риби ни е 
изпратил Заион Мулхол, на 
10 г., от САЩ. По традиция 
той ни информира за 
по-рядко срещани 
жи�отински вид�е,
 за к�ето му 
благ�дарим!

Интересни факти 
за някои вид�е риби
Интересни факти 

за някои вид�е риби

Летящи риби 
Летящите риби се наричат така, защото могат да 

се придвижват с плъзгане по въздуха. Те са над 40 вида 
и живеят обикновено в тропически и субтропически 
води. Най-често се срещат в Карибско море.

Тези риби са дълги около 45 см, имат синьо-сива 
окраска. Те са с големи гръдни перки, които се 
разтварят като крила. Някои видове риби имат и 
втори чифт крила. Формата им прилича на торпедо.

Начин на летене – рибите се засилват във водата с 
около 50-60 км/ч, после подскачат и разтварят 
перки-крила на около един метър височина. Така могат 
да се плъзгат до 200 м във въздуха, преди да се върнат 
обратно във водата. 

Живеят на ята, хранят се с планктон, бактерии и 
малки морски същества. Живеят около 5 години. 
Снасят много яйца, които се закачат за плуващи 
клечки и листа. Младите риби имат мустаци и 
приличат на подводни растения.

Рибите-жаба живеят в коралови рифове в 

тропически и умерени морета. Най-често срещани са 

на остров Малдивите. Познати са около 46 вида риби. 

Срещат се бели, светли и черни екземпляри.  

Рибите-жаба си променят цвета, но за разлика от 

хамелиона, това трае няколко седмици. По време на 

избелването на коралите на остров Малдивите, тези 

риби приемат бял цвят.
Устата им е широка и сочи нагоре. Имат израстък 

на главата, с който привличат жертвата и я 

изненадват. Придвижват се като изстрелват вода 

от хрилото на опашката си. Не могат да плуват 

бързо и използват перки, приличащи на крака, за да 

ходят по дъното. Хранят се с други риби и могат да 

погълнат 12 пъти по-голяма жертва. 

Живеят самотни, събират се за оплождане. Могат 

да живеят до 20 г.

Риба-жаба
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Преди 230 млн. години Белоградчишките скали са били дъно на море. След 
оттеглянето на водата меките варовици се нагъват и приемат причудливи форми, 
които и до днес разбуждат човешкото въображение. Характерният червен цвят се 
дължи на корозията на желязо в тях. Скалните образувания се простират на площ от 
около 100 кв. км. – от село Рабиша на запад до село Белотинци на изток. Някои от 
скалите достигат до 200 м. височина.

Белоградчишката крепост е построена е през III век от римляните, предполага се, че 
основите й са поставени още от траките. През вековете крепостта „Калето” служи 
на византийци, българи и турци. 
  Върху необикновените скални образувания можете да видите естествени бонсаи. 
Това са борове-столетници, които растат по върховете на скалите. Въпреки че са на 
повече от 200-300 години, те са много малки. Причината е недостигът на влага и  
хранителни вещества.

През 2007 година Белоградчишките скали бяха номинирани в конкурса „Новите седем 
чудеса на света”. Въпреки че не бяха избрани, те достигнаха до предпоследната 
номинация и се наредиха сред първите 77 природни обекта (от общо 261 участвали). Над 
6,5 млн. души от цял свят дадоха своя глас за родния скален феномен.

 Скалните  масиви в България са много и разнообразни 
по своите форми. Капчица ще ви запознае с някои от 
тях, които са по-известни. Пожелаваме ви да посетите 
тези от тях, които не познавате още.

Моята България - 
забележителни скални масиви

Моята България - 
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Белоградчишки скали
Мелнишките пирамиди се намират в пределите до Пирин планина, надвесени над 

китното градче Мелник. Обхващат площ от около 50 кв. км и са едни от 
най-интересните скални образувания в България. Те са образувание, което ерозира и до 
ден днешен продължава да променя своята форма.

Сформирането на Мелнишките пирамиди започва още преди 4-5 милиона години. Те са 
резултат от течащите води, които оформили и издълбали дълбоки скални форми и 
най-разнообразни фигури. Така постепенно се оформя и крайният вариант на 
Мелнишките пирамиди. Тези приказни природни скулптури имат най-различни форми и 
очертания. Особено интересни са четирите пирамиди при село Кърланово – 
Благоевградска област, които приличат на обелиски, високи над 100 метра, с голи 
отвесни склонове и недостъпно теме, покрито с тревна растителност. На юг от село 
Рожен има хиляди големи и малки скални гъби, които също са интересни за туристите. 

Мелнишки пирамиди

Стобските пирамиди са скални пирамиди, които се намират край село Стоб, 
Кюстендилска област. Обявени са за природна забележителност. Средната височина на 
пирамидите е 7-10 м. Пирамидите са най-красиви при залез слънце или на лунна 
светлина, а от тях се открива невероятна панорама към цялото Рилско корито. 

Ст�бските пирамиди

Мадарските скали са близо до Шумен, изградени са от пясъчници и варовици, сред 
които могат да бъдат открити останки от различни морски животни. На много 
места се наблюдават внушителни вертикални цепнатини - някои от тях започват от 
горния край на платото и достигат почти до основата му. В района има и пещери - 
една от тях, известна като Голямата пещера, представлява огромна скална ниша - 
толкова огромна, че големите дървета наблизо изглеждат като храсти, а хората - 
съвсем миниатюрни. В древността тук е имало светилище. Районът на Мадарските 
скали е бил населен много отдавна и през всички исторически епохи хората са живели 
тук, извършвали са своите религиозни обреди и са строили укрепления. Върху 
Мадарските скали е изсечен релефен образ на Мадарския конник.

Мадарската крепост, която е разположена на върха на Мадарското плато, датира 
от времето на Първата българска държава и от нея се разкрива спираща дъха гледка.

Мадарски скали
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Астрономия
Астрология

Нашата
  зезда

Безстрашен
и горд

Чуствителен
и гриж�ен

Точен и 
п�дреден

Оптимист 
и �еселяк

Общителен
и внимателен

лъв рак деа везни стрелец

�ен

Марс Венера МеркурийПлутонСатурн

телец близнаци скорпион козирог

Планета с 
много пръстени

Чер�ената 
   планета

Спътникът
на Земята

Нарису�ай тук!

Комета Галактика

1. Избери от снимките тази, която отговаря на галактиката, в която се намира нашата
 Слънчева система.  Как се казва тази галактика?

1. Свържи картинките на зодиите с думите, определящи характерни техни качества.

2. Запиши в кръгчетата имената на планетите в нашата Слънчева система, според 
мястото им и подредбата им около Слънцето. 2. Свържи картинките на зодиите с планетите, които отговарят за тях.

3. Свържи снимките с думите.

3. Намерете 5-те разлики между двете картинки.

4. Избери от снимките на Северното сияние,  която най-много ти харесва и се опитай да я 
нарисуваш с бои.

4. Намери кои две картинки са еднакви.

Забавни страници
Задачите реши, на мама п�дскажи!

14



Астрономия
Астрология

Нашата
  зезда

Безстрашен
и горд

Чуствителен
и гриж�ен

Точен и 
п�дреден

Оптимист 
и �еселяк

Общителен
и внимателен

лъв рак деа везни стрелец

�ен

Марс Венера МеркурийПлутонСатурн

телец близнаци скорпион козирог

Планета с 
много пръстени

Чер�ената 
   планета

Спътникът
на Земята

Нарису�ай тук!

Комета Галактика

1. Избери от снимките тази, която отговаря на галактиката, в която се намира нашата
 Слънчева система.  Как се казва тази галактика?

1. Свържи картинките на зодиите с думите, определящи характерни техни качества.

2. Запиши в кръгчетата имената на планетите в нашата Слънчева система, според 
мястото им и подредбата им около Слънцето. 2. Свържи картинките на зодиите с планетите, които отговарят за тях.

3. Свържи снимките с думите.

3. Намерете 5-те разлики между двете картинки.

4. Избери от снимките на Северното сияние,  която най-много ти харесва и се опитай да я 
нарисуваш с бои.

4. Намери кои две картинки са еднакви.

Забавни страници
Задачите реши, на мама п�дскажи!

15



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.


