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Игри за вкъщи 
 
Материалите за родители „Игри за вкъщи” имат за цел да подпомогнат родителите 
да създадат приятна и насърчаваща среда за учене за децата си. Материалите са във 
форма на игри, които родителите могат да играят заедно с децата си вкъщи или 
навън. Редовното им прилагане е не само приятно и пълноценно занимание за 
родители и дете, но и стимулира говоренето с него на различни теми. Игрите 
допринасят изключително много за разширяването на познанията на децата за 
света, както и за тяхната способност да работят с книжки с картинки. 
 
Как да използваме материалите? 
 
а) в комбинация с учебните материали за 5-годишни деца, създадени в рамките на 
Еразъм+ проекта „Language Against Dropout”. Темите на материалите за родители са 
свързани тематично с темите, които се разглеждат в учебните материали за деца с 
друг майчин език за 5-годишни деца. За да постигнат децата възможно най-голям 
напредък в ученето на български език в детската градина и училище е 
препоръчително родителите паралелно да играят с децата си тези игри, които 
тематично отговарят на игрите, които се разглеждат в момента в детската градина 
или училище. Например, ако в детската градина или училище в момента се 
разглежда темата „Части на тялото”, препоръчително е и родителите да играят с 
децата си играта за части на тялото. По този начин детето паралелно ще научи 
думите за частите на тялото на майчиния си език и на български език. Препоръчва 
се родителите да играят с децата си на езика, който владеят най-добре. Това е най-
често майчиният език. 
 
б) материалите могат да бъдат използвани от родителите и самостоятелно, 
независимо от това, какви учебни материали използва детската градина или 
училището на детето. Също така, материалите могат да се използват и за занимания 
на деца от други възрастови групи. Задачите, включени в материалите не целят 
ученето на български език, а предимно разширяването на познанията за света на 
детето. И тук се препоръчва родителите да играят с децата си на езика, който 
владеят най-добре. Това е най-често майчиният език. 
 
Препоръчва се родителите да се срещат един път седмично за по един-два часа в 
детската градина или училище, където да подготвят последователността на 
подаване на материалите съобразно темите, които децата разглеждат в детската 
градина или училище. Най-ефективна е подготовката, когато един родител поеме 
функцията на „придружител”. Той организира срещите, дава насоки на родителите 
относно игрите, както и придружава родителите в градската библиотека. Този 
начин на работа се препоръчва, защото опитът показва, че самото предоставяне на 
материалите за родители не е достатъчно за адекватното им приложение вкъщи. 
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Игра 1 – Любими игри 
 
Детето Ви ще научи: 
да разказва за това, на какво играе в момента - „Игра на Ким“ и „Мемори“; да 

разпознава последователността на събития 

Ще Ви бъдат нужни: 
- любимата играчка на детето Ви, 5-7 предмета, например: кукла или плюшена 

играчка, играчка кола, книжка с картинки, любими CD-та, моливи и хартия за 

рисуване 

- картон (например кутия от зърнена закуска) 

- ножицa 

- лепило 

Подготовка: 
Изрежете картите за игра (работен лист 1/1 и 1/2) и ги залепете върху 

картона. 

4 задачи: 
1. Говорете с детето си за това, на какво обича да играе и потърсете заедно с него 

любимите му играчки. 

 

2. Изиграйте с детето си една игра на "Ким": Сложете 4-7 играчки върху масата. Сега 

Вашето дете трябва да си затвори очите, а през това време Вие скривате една от 

играчките. Сега детето Ви трябва да си отвори очите. Какво е изчезнало от масата? 

Нека детето Ви да отгатне. Сега детето Ви е на ред и Вие трябва да познаете, какво е 

взело то от масата. 

 

3. Играйте с детето си на "Мемори". Покажете на детето Ви картите за игра, и 

назовете  предметите, които са  изобразени върху тях, и заедно ги оцветете. След 

това размесете всички карти и ги разпределете с лицето надолу върху масата. 

Разкрийте само две произволни карти. Ако са две еднакви карти, можете да ги 

вземете. Можете да продължите както и да откриете две нови карти. Ако сте 

разкрили две различни карти, трябва да ги поставите на масата на същите места, 

където са били, с лицето надолу. След това е ред на детето Ви. Победител е този, 

който събере най-много еднакви двойки карти. 

 

4. Нека детето Ви изреже от работен лист 1/3, изображенията от дясната страна и да 

ги залепи с лепило в правилното поле от лявата страна. Говорете с детето си за 

последователността на съответните дейности (първо, листът е празен, след това, 

върху него се рисува с пастели, накрая има завършена картинка и т.н.). 
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Игра 2 – Какво правим вкъщи? 
 
Детето Ви ще научи: 
думи за дейности, които могат да се правят вкъщи, както и думи за предметите, 

които са нужни за това 

Ще Ви бъдат нужни:  
- ножица 

- пастели или цветни моливи 

- картон (например кутия от зърнена закуска) 

- лепило 

- платнена чантичка или найлонова торбичка със следните неща в нея:  

 четка за зъби 

 гребен или четка за коса 

 чаша и малка бутилка сок 

 чифт обувки 

 яке 

 книга 

Подготовка: 
Изрежете картите за игра (работен лист 2) и ги залепете на картона. Поставете 

четката за зъби, гребена или четката за коса, чашата, обувките 

якето и книгата в чантата или найлоновата торбичка. 

4 задачи: 
1. Вземете един предмет от чантата и извършете подходящата дейност, после, 

опишете какво направихте. Нека детето Ви да направи същото. Сега нека детето Ви 

да вземе друг предмет от чантата и да извърши съответното действие. Опишете 

какво прави детето. Играйте така с детето си, докато в чантата не остане нищо. 

Друг вариант: детето Ви може да опипа предметите без да гледа и да ги познае още 

докато са в чантата. 

 

2. Оцветете картите за игра с детето си и опишете това, което виждате върху тях. 

 

3. Сега поставете картите за игра обърнати с лицето надолу върху масата. Вземете 

една карта и я вдигнете високо без да я показвате на детето си. Извършете 

действието със съответния предмет. Вашето дете трябва да познае, какво правите. 

 

4. Подредете предметите обратно по местата им заедно с детето Ви. Говорете с 

детето си за това, къде се извършват различните дейности вкъщи (например, зъбите 

се мият в банята, сок се пие в кухнята) 
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Игра 3 - части на тялото: очертаваме контур на тялото 
 
Детето Ви ще научи: 
думи за части на  тялото 
 
Ще Ви бъдат нужни: 
- кукла или една играчка 

- бяла или светла хартия в голям размер 

- цветни моливи, акварелни бои или пастели 

Подготовка: 
Няма 
 
3 задачи: 
1. Поставете голямо парче хартия на пода и поискайте от Вашето дете да легне върху 
нея. Очертайте тялото на детето Ви върху хартията. Докато чертаете назовете 
съответните части на тялото. 
 

2. Нека детето Ви, след като контурите на тялото му вече са очертани, да оцвети 
очертанията си с акварелни или друг вид бои. Ако е възможно, закачете рисунката 
на стената или на вратата вкъщи. 
 

3. Вземете кукла или плюшено мече и говорете с детето си за частите на тялото на 
играчката. Има ли куклата коса, уши, крака? Поставете куклата или плюшеното мече 
върху лист хартия. Нека детето Ви да очертае контура на тялото й/му и след това да 
го оцвети. 
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Игра 4 - части на тялото: творим и рисуваме 
 
Вашето дете ще научи: 
думи за части на човешкото тяло и да свързва чертежни точки 

Ще Ви бъдат нужни: 
- черен молив 

- цветни моливи или пастели 

- книжка с картинки на тема "човешкото тяло" 

Подготовка: 
Няма 

3 задачи: 
1. Разгледайте заедно с детето си фигурките на работен лист 4: Първата фигурка в 

ляво има всичко: глава, коса, очи, нос, уста, стомах. Избройте заедно с детето си 

частите на тялото. 

На втората фигурка липсва нещо. Може ли вашето дете да каже какво липсва? (Коса, 

уши, ръце, крака?) 

На третата фигурка, почти всичко е на мястото си (покажете пунктираните линии) 

На четвъртата фигурка също липсва нещо. Може ли вашето дете да отгатне какво 

липсва? (Коса, уши, части на лицето, ръце, крака?). 

 

2. Нека детето Ви да дорисува фигурката на работния лист и след това назовете 

заедно частите на тялото й. Вашето дете може след това да я оцвети.  

 

3. Отидете с детето си в детския отдел на градската библиотека. Потърсете книжки с 

картинки на тема "човешкото тяло". Разгледайте заедно някоя книжка с картинки 

или други подобни книги. Нека детето Ви избере, коя книжка ще вземете от 

библиотеката. Разгледайте книжката/ книжките с детето си у дома. 
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 Игра 5 - части на тялото: клоунът 
 
Вашето дете ще научи: 
думи за части на тялото и цветове 
 
Ще Ви бъдат нужни: 
- пастели или цветни моливи 

- ножица 

- картонена хартия 

- лепило 

- DVD с цирково изкуство (например: пътуващият цирк "Ронкали") 

Подготовка: 
Няма 

4 задачи: 
1. Ако имате възможност, отидете с детето си, на цирк или гледайте няколко епизода 

от цирково представление на DVD. След това обсъдете гледаното. Какво най-много е 

харесало на детето Ви? Какво още е видяло или му е направило впечатление в 

цирка? Там имаше ли клоун? Какво е правил той? Как е бил облечен? 

 

Ако имате възможност, гледайте заедно програми по телевизията с циркови 

представления или други подобни тв-програми и след това ги обсъждайте. 

 

2. Нека детето Ви да оцвети клоуна на работен лист 5/1. Назовете заедно с детето си 

частите на тялото му. Дрехите и косата на клоуните са в различни цветове. Обсъдете 

също така цветовете, докато детето Ви оцветява. 

 

3. Покажете на детето си работен лист 5/1. Кажете му, че цирковият клоун прави 

салто и целият се преобръща. Нека детето Ви да оцвети и да назове отделните части 

на тялото. След това заедно ги залепете на работен лист 5/2 върху картонената 

хартия, изрежете отделните части на тялото от работен лист 5/2 и нека детето Ви да 

подреди всичко правилно. 

 

Играйте заедно с детето си на игра “вярно-невярно". За тази цел подредете заедно 

частите на клоуна по друг начин (например, очите долу, устата на на челото и т.н...). 

Детето Ви може да се опита да подреди правилно частите на лицето на клоуна със 

затворени очи. 
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4. Играйте с детето си на „цирк“ с пантомима. В тази игра не трябва да казвате нищо. 

Направете нещо, след което Вашето дете ще влезе в ролята на „клоуна“ и ще 

подражава на това което Вие правите. Разменете си след това ролите: детето Ви ще 

изиграе пантомимата, а Вие ще му подражавате. Обяснете след това един на друг 

каква дейност сте извършили. При избора на дейности можете да ползвате работен 

лист 1. 

 
Примерни дейности: 
четене на книга 

писане на нещо 

пиене от чаша 

миене на зъби 

ресане на коса 

връзване на връзките на обувки 

обличане или събличане на яке 
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работен лист 5/1 
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Игра 6 – Хранителни продукти: какво можем да ядем? 

 
Вашето дете ще научи: 
думи за храните и техните особености 

Ще Ви бъдат нужни: 
- хранителни продукти 

 - една бутилка сок 

 - една бутилка вода 

 - една бутилка мляко 

 - една ябълка 

 - един банан 

 - един домат 

- една обувка и един панталон 

- една чаша, един нож и една чиния 

- пастели или цветни моливи 

Подготовка: 
Няма 

4 задачи: 
1. Отидете заедно с детето си в кухнята и поговорете за това, какво ще приготвите за 

обяд/вечеря. Какво има за ядене? Какво има за пиене? 

 

2. Поставете хранителните продукти и други предмети, които не стават за ядене 

пред детето си. Разкажете заедно какво виждате. Нека детето Ви отдели нещата, 

които могат да се ядат/пият от тези които не могат (например обувката и 

панталона). Какво се прави с тях? 

 

3. Нека детето Ви да каже, кои продукти могат да се ядат и кои да се пият. Ако се 

затрудни, можете да му подскажете малко (нека си хапне парче ябълка или да си 

пийне глътка мляко от чашата). 

 

4. Поканете детето си да каже, какво има върху работен лист 6. На всеки ред нещо не 

пасва (панталонът най-горе, обувката на втория ред, бутилката на третия ред и 

хляба на четвъртия ред). Детето Ви трябва да зачеркне предметите, които не пасват 

в реда. Нека детето Ви оцвети останалите три предмета, които пасват. 

 

  



     

© Еразъм+ проект „Language Against Dropout” 2015-2018 

 

сок 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

мляко 

сок 

сок 

мляко 

работен лист 6 



     

© Еразъм+ проект „Language Against Dropout” 2015-2018 

 

Игра 7 – Хранителни продукти: меню 
 

Вашето дете ще научи: 
думи за хранителни продукти и да ги различава 

Ще Ви бъдат нужни: 
- брошури (например листовки/ списания от Лидл или Кауфланд), от които да 

изрежете картинки на храни 

- три съда 

- ножица 

- лепило 

- голям лист хартия или картон 

- 3-4 тенджери 

Подготовка: 
Няма 

 
6 задачи: 
1. Изрежете заедно с детето си картинки на хранителни продукти от някоя рекламна 

листовка/списание и споделете какво виждате. Нека детето Ви разпредели 

картинките по вид, в три отделни съда. Помогнете му, ако се затруднява. 

Картинките трябва да се разделят на напитки, плодове и зеленчуци, сладки неща. 

 

2. Обсъдете с детето си, какви храни има в брошурата/ите, кои от тях ядете за 

закуска/обяд/вечеря. Каква е любимата храна/напитка на детето Ви? Изрежете 

заедно картинките на продуктите, които вече сте избрали. 

 

3. Ако е възможно, направете заедно меню, в което да са включени закуска, обяд и 

вечеря. Първо залепете вече изрязаните картинки върху лист хартия, а след това 

обсъдете заедно избора си. Напишете на листа за кое от трите хранения става 

въпрос (вижте работен лист 7/1). 

В случай, че има продукти, които ги няма в брошурата/ите, можете да ги нарисувате 

заедно с детето си. 

 

4. Пригответе нещо за ядене с помощта на детето си. С какво ще приготвите храната? 

Какви прибори ще са Ви нужни? (Например, нож и дъска за рязане, лъжица за 

разбъркване, тенджери за готвене и/или тиган за пържене). 
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5. Извадете 3 или 4 тенджери и ги поставете на масата в кухнята. Сложете капаците 

им до тях на масата. Нека детето Ви да намери кой капак на коя тенджера пасва. Коя 

е най-малката тенджера? Коя е най-голямата? Покажете на детето си работен лист 

7/2. Нека детето Ви избере подходящия капак за всяка тенджера и да ги свърже с 

линии (например с маркер). 

 

6. Покажете на детето си работен лист 7/3. В долната част на листа са изобразени 

различни храни. Може ли детето Ви да ги назове? Изрязали ли сте вече заедно с 

детето си тези продукти от брошурите? Поговорете с него за това, от какво се правят 

храните, като същевременно му посочвате съответните картинки (например, хлябът 

(посочете го) се прави от пшеница - посочете пшеницата на картинката; ябълките 

растат на ябълковите дървета – посочете ябълките и ябълковото дърво). Нека след 

това Вашето дете да свърже храните с подходящите животни и плодовете с 

подходящите дървета. 
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работен лист 7/1 
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Игра 8 - Животните в зоопарка 
 

Вашето дете ще научи: 
какви животни има в зоопарка 

да открива приликите между тях и да ги имитира 

 
Ще Ви бъдат нужни: 
- книжка с картинки на животни от зоопарка 

- пастели или цветни моливи 

- картонена хартия (A4) 

- лепило 

- зарче и две фигури за игра 

Подготовка: 
Залепете работен лист 8/2 върху картона хартия. 

3 задачи: 
1. Ако имате възможност отидете да разгледате заедно с детето си животните в 

зоологическата градина. С какво се хранят животните? Какъв цвят са? Кои животни 

могат да плуват, да тичат бързо, да се катерят, да пълзят или да летят? Кога спят 

животните? Кои от животните могат да бъдат видяни във Вашата страна? 

 

2. Разгледайте заедно с детето си книжката с картинки. Кои животни разпознава 

детето Ви? Кои животни сте видели в зоологическата градина? Кои животни ги е 

нямало там? Кои животни могат да плуват, да тичат бързо, да се катерят, да пълзят 

или да летят? Кога спят животните? На животните харесва ли им, когато е топло или 

когато е студено? Какви животни има във Вашата страна? 

 

3. Посочете върху работен лист 8/1 едно от животните. Детето Ви трябва да открие 
същото животно (под чертата) и да го очертае в кръг. След това може да оцвети 
пасващите двойки животни. 
 

4. Играйте заедно с детето си на зарове както е показано на работен лист 8/2: 

хвърлете зара и преместете фигурката си с толкова полета напред колкото е 

числото, което зарът показва. Този който уцели поле, на което е изобразено животно 

трябва да го изимитира, без да говори и без да издава звук. Как се тича животното? 

Говорете после за животното: С какво се храни? Може ли да плува, тича ли бързо или 

бавно, катери ли се или лети? Кога спи? 
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Начало 

КРАЙ 

работен лист 8/2 
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Игра 9 – Животните на село 

 

Вашето дете ще научи: 
да подрежда животните по местата им 

да обогати визуалната си представа за животните 

 
Ще Ви бъдат нужни: 
- книжка с картинки на животни, включително на животни, които живеят във 

фермата 

- лепило 

- ножица 

- пастели или цветни моливи 

Подготовка: 
Няма 

 
4 задачи: 
1. Разгледайте заедно с детето си книжката с картинки. Кои животни разпознава 

детето Ви? Кои животни могат да плуват, да тичат бързо, да се катерят, да пълзят 

или да летят? Какви звуци издават те? 

 

2. Покажете на детето си животните в кръговете на работен лист 9/2. Нека детето Ви 

разкаже какво вижда. Какво най-често правят животните? Какви звуци издават те? 

Помогнете му ако се затруднява. Тези животни живеят във фермата (посочете 

същевременно илюстрацията на фермата на работнен лист 9/1). За съжаление, 

тези животни са изчезнали (покажете незапълнените полета в картинката). 

 

3. Обсъдете с детето си кое животно къде трябва да отиде. 

 

4. Нека детето Ви да изреже картинките на животните и да ги залепи на работен 

лист 9/1. Обсъдете с детето си картинката: Къде стои всяко от животните? Кое 

животно какво прави? С какво се храни? Детето Ви може да оцвети картинката. 
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Игра 10 – Човешкото тяло: учим се да сравняваме 

 
Вашето дете ще научи: 
думи за части на тялото и техните отличителни белези 

Ще Ви бъдат нужни: 
- цветни моливи или пастели 

- едно голямо огледало 

- един лист хартия 

- широка самозалепваща се лента (тиксо, с дължина около 180 см) 

- метър, ролетка или линийка, при нужда 

Подготовка: 
Залепете самозалепващата лента вертикално на стената или върху касата на 

вратата. Долната част на лентата/тиксото трябва да опре до земята. Ако желаете, 

можете да вземете линийка или шивашки метър/ролетка и да начертаете 

сантиметри върху лентата. 

4 задачи: 
1. Разходете се вкъщи заедно с детето си: В коя от стаите има огледало? Кое 

огледало е най-голямо? Огледайте се в огледалото заедно с Вашето дете, посочете 

някои части от лицето си и нека Вашето дете да ги назове. Помогнете му ако се 

затруднява. Поговорете с детето си за цвета на очите и на косата му (руса, кафява, 

черна, рижа) и за дължината на косата му (дълга, къса, права, бухнала, къдрава). Как 

изглеждате Вие в сравнение с другите членове на семейството? Имате ли същите 

цвят на очите и/или цвят на косата? Косата Ви също ли е толкова  дълга/къса? Чий 

нос/ухо е по-голям(о)/по-малък(о), и т.н. Обсъдете това с детето си. 

 

2. Нарисувайте с помощта на детето си едно човешко лице, и докато рисувате 

обсъдете всяка отделна част от лицето. Ако желаете бихте могли да нарисувате себе 

си или друг член на семейството си. Нека детето Ви да се опита да отгатне кого 

рисувате. Нека също така то да се опита да Ви обясни защо мисли така (например, 

баба има дълга коса и очила). След това детето Ви би могло само да нарисува нечие 

лице. 

 

3. Покажете на детето си метъра на стената. Обяснете му, че с този метър, човек 

може да разбере колко е висок. Нека детето Ви да се опре на стената, след което 

отбележете над главата му с молив, колко е високо. Напишете името на детето си на 

същото място, където отбелязахте височината му. Направете същото и с други деца. 

Ако лентата на метъра е достатъчно дълга, бихте могли да измерите и себе си. 

Използвайте различен цвят при всяко ново отбелязване. 
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Кой е по-голям? Закачете ако е възможно снимки на децата си там, където 

отбелязахте височината им. След месец поставете отново метъра на стената и 

отново измерете себе си и Вашите деца. Кой е пораснал, и кой не е? Кой расте по-

бързо? Ако имате възможност закачете актуални снимки до новите измервания. 

 

4. Покажете на детето си работен лист 10/1. На листа има изобразени три деца, най-

малкото е на 3 години, средното е на 5 години, а най-голямото е на 7 години. 

Родителите на тези деца също са направили подобен метър и са измерили ръста на 

децата си. Нека детето Ви отгатне кое измерване за кого се отнася. Нека също така да 

ги свърже с линии. 
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Игра 11 - Облекло: Какво може човек да носи на главата си? 

 
Вашето дете ще научи: 
думи за облекла, също така по какво се различават те 

Ще Ви бъдат нужни: 
- следните детски дрехи: 

 чифт обувки, чифт сандали, чифт ботуши 

 тениска, пуловер, блуза или риза 

 дълги панталони, къси панталони, шорти 

 зимна шапка, шапка с козирка, каубойска шапка или забрадка 

- цветни моливи или пастели 

Подготовка: 
Няма 

4 задачи: 
1. Поговорете с детето си за това, с какво е облечено днес (с какви дрехи и в какъв 

цвят/цветове). 

 

2. Разпрострете различните видове дрехи пред детето си. Разкажете какво виждате. 

Нека детето Ви да вземе дрехите, които могат да се носят на главата (зимната шапка, 

шапката с козирка), също така и тези които се обличат през глава (тениска, пуловер) 

и т.н. Нека след това детето Ви да облече дрехите. 

 

3. Нека Вашето дете да Ви каже какви дрехи вижда на работен лист 11. На 

всеки ред нещо не пасва. (На първия ред е излишна тениската, на втория ред - 

обувките, на третия ред - шапката, а на четвъртия ред - панталонът). 

Нека детето Ви каже кои облекла не пасват на кой от редовете, и да подчертае на 

всеки ред каквото не е на мястото си. Детето Ви би могло да оцвети на всеки ред 

останалите три облекла. 

 

4. Накрая можете да подредите всички дрехи заедно с Вашето дете. Също така, бихте 

могли да обсъдите на коя дреха къде и е мястото, трябва ли да бъде закачена някъде 

и т.н. 
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Игра 12 - Дрехи: много големи или много малки? 

 
Вашето дете ще научи: 
да разпознава разликите в размера на дрехите 

Ще Ви бъдат нужни: 
- дрехи на различни членове на семейството 

- цветни моливи или пастели  

- списания/брошури с облекла 

- платове 

- ножица 

- лепило 

Подготовка: 
Няма 

4 задачи: 
1. Нека детето Ви да се облече с ваши дрехи. Това би било забавно, понеже дрехите 

Ви ще му бъдат прекалено големи. Опитайте се и Вие да облечете някоя/и от 

дрехите на детето си. Това съвсем няма как да стане, понеже неговите дрехи ще Ви 

бъдат прекалено малки. Поговорете с детето си за разликите в големината на 

дрехите. По какъв начин стоят нещата с дрехи на другите членове на семейството? 

 

2. Посочете детето в работен лист 12/1 над линията и нека детето Ви да намери 

дрехата с правилната големина и да я отбележи с кръгче. След това детето Ви би 

могло да я оцвети. 

 

3. Нека детето Ви да изреже дрехи за децата, изобразени на работен лист 12/2 от 

рекламна брошура от плат, и след това го поканете да ги залепи по подходящ начин 

на работен лист 12/2 (За момчето: панталони, риза и обувки; за момичето: тениска, 

панталон, пола или рокля и обувки). Докато заедно разглеждате рекламните 

брошури, обсъдете с детето си дали отделните облекла са твърде големи, твърде 

малки или в точния размер за децата на работен лист 12/2. Бихте могли да обсъдите 

и цветовете (в какъв цвят са дрехите или платовете)? 

 

4. Отидете с детето си в магазин за дрехи. Поговорете за това, как там се продават 

облекла с различни размери. Има облекла както в големи размери, така и в малки. 

Нека детето да посочи най-голямата дреха и най-малката. 
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Игра 13 - Облекло: решаване на пъзели 

 
Вашето дете ще научи: 
да разпознава последователността и да изрязва с точност 

Ще Ви бъдат нужни: 
- различни облекла, например: 

 чифт обувки и чорапи 

 панталони и чорапогащник 

 тениска 

 пуловер 

 шапка с козирка 

 яке 

- ножица 

- цветни моливи или пастели 

Подготовка: 
Няма 

3 задачи: 
1. Донесете дрехи, подредени в произволна последователност. Нека Вашето дете да 

ги подреди по начина, по който те могат да бъдат облечени. Детето Ви би могло 

също така да ги облече. Помогнете му ако се затруднява. 

Ако дето Ви може вече само да се облича, бихте могли да изиграете заедно една 

забавна игра - "смешна игра на обличане": поканете детето си да обуе първо 

обувките и след това чорапите, или да облече първо пуловера и след това тениската. 

 

2. Нека детето Ви да оцвети изображенията на работен лист 13/1 и да ги изреже 

точно по пунктираните линии. Помогнете му ако се затруднява. 

Нека сега да подреди двете части от пъзела, пасващи една на друга. Какво може да се 

види на картинките? Какво има на едната и на другата картинка?  

(например: Aнна все още не е облякла роклята, роклята е все още на закачалката, 

след това тя вече е облякла роклята). 

 

3. Покажете на детето си работен лист 13/2 и му разкажете следната история: Паул 

(от семейство Фаул) иска да отиде на почивка и започва да си приготвя куфара. В 

гардероба си той има шест якета, панталони, пуловери, тениски, шест чифта чорапи 

и шест чифта обувки. Той не би могъл да вземе всичко. Нека дето Ви да оцвети върху 

работен лист 13/2 толкова части от облеклото, колкото показват числата на 

заровете вляво. 
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Игра 14 - Какво можем да правим през зимата? 
 
Вашето дете ще научи: 
думи за дейности, които могат да се извършват през зимата 

да съчетава неща/предмети правилно 

 

Ще Ви бъдат нужни: 
- цветни моливи или пастели 

- телбод, кламер или щипка 

- ножица 

- лепило 

 

Подготовка: 
Изрежете картинките от работен лист 14/1 и ги поставете с лицето надолу на 

масата. 

5 задачи: 
1. Разкажете на детето си, какво прави Паул (момчето от семейство Фаул) през 

зимата (вижте долу). Не посочвайте картинки, нека докато разказвате детето Ви 

само да намери подходящите изображения. 

 

Паул иска да отиде на разходка. Навън е студено, за това той си облича якето, 

шапката и шала (Фигура 1). 

След това той излиза от вкъщи, взима си шейната и прави една обиколка около 

планината (Фигура 2). 

После си прави снежен човек (Фигура 3). 

Накрая се връща вкъщи, съблича топлите зимни дрехи и разказва на 

майка си какво е правил навън (Фигура 4). 

 

2. Нека детето Ви да разкаже сега какво е направил Паул с помощта на картинките. 

То би могло също така да оцвети отделните ситуации върху работния лист и да ги 

залепи в книжка, в последователността, в която са се случили в историята (да ги 

прикрепи една към друга, или да ги прихване с кламер). 

 

3. Разкажете на детето какво правите в родната си страна през зимата. Там също ли е 

толкова студено? Там вали ли също сняг? С какво се обличат хората през зимата? 
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4. Когато през зимата вали сняг, може да се направи снежен човек. За нос на снежния 

човек може да се използва морков. Нека детето Ви да изреже от работен лист 14/2 за 

всеки снежен човек по един подходящ морков и да му го залепи.  

 

5. Нека детето Ви да нарисува един снежен човек. Помогнете му ако се затруднява. 
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Игра 15 - Животни: кой живее във водата? 
 
Вашето дете ще научи: 
думи за животни, живеещи във водата и по какво се различават те 

да свързва пунктираните линии на рисунки с животни и да ги дорисува 

Ще Ви бъдат нужни: 
- една книжка с картинки на животни, включително на животни, живеещи във 

водата 

- цветни моливи или пастели 

Подготовка: 
Няма 

3 задачи: 
1. Разгледайте заедно с детето си книжката с картинки. Кои животни познава вече 

Вашето дете? Кои животни живеят във водата? Кои животни могат да плуват, да 

летят, да скачат? Какви звуци издават те? 

 

2. Покажете на детето си работен лист 15/1. В морето живеят много животни. Някои 

от животните, изобразени върху листа живеят на друго място, а не във водата. 

Разкажете заедно, какви животни виждате. Поговорете с детето си, за това кой 

живее във водата и кой не. След това детето Ви трябва да зачеркне животните, които 

не живеят във водата. Детето би могло да оцвети работния лист. 

3. Нека детето Ви да дорисува животните върху работен лист 15/2. Как се наричат 

животните? Къде живеят те? Могат ли да бъдат намерени тези животни на работен 

лист 15/1? Могат ли те да плуват? Кои от тях могат да летят? 
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Игра 16 - Дрехи: пералня 

 
Вашето дете ще научи: 
думи за разлини модели дрехи 

да разпознава последователността на неща и дейности 

да съотнася правилно дрехи към лица 

 

Ще Ви бъдат нужни: 
- перална машина вкъщи 

- различни модели дрехи 

- цветни моливи или пастели 

Подготовка: 
Няма 

4 задачи: 
1. Покажете на детето си пералната машина вкъщи. Разкажете му какво може да се 

прави с нея. Подгответе някакви дрехи за пране. Кои дрехи могат да бъдат изпирани 

заедно? Ако имате възможност пуснете пералнята заедно с детето си. 

 

2. Разкажете на детето си, че Анна и Паул от семейство Фаул са играли навън. Когато 

са се върнали у дома, дрехите им били вече мръсни и мама Фаул ги изпрала. След 

като дрехите били изпрани, тя ги закачила на простора, за да изсъхнат (посочете 

горната картинка на работен лист 16/1). 

Децата сами прибрали обувките си в шкафа за обувки. Попитайте детето си, кои 

дрехи са на Aнна и кои на Паул. Нека детето ви да оцвети в синьо дрехите на Паул и в 

розово тези на Анна. 

 

3. Ако Вие, Вашето дете или друг член от семейството имате дрехи с различни 

разцветки (например, каре, на цветя и т.н.), покажете ги на детето си. Поговорете с 

детето си как се наричат тези цветове на родния Ви език. 

 

4. Покажете на детето си работен лист 16/2. То трябва да назове дрехите, които се 

виждат върху листа. Може ли детето Ви да разпознае дрехите от един и същи тип? 

(например: раирани панталони и тениска на райета). Нека детето Ви да свърже с 

линия дрехите от един и същи тип. 
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Игра 17 - Разказ: разкажете за семейство Фаул  

 
Вашето дете ще научи: 
да следва последователността на събития 

Ще Ви бъдат нужни: 
- ножица 

- лепило 

- цветни моливи или пастели 

Подготовка: 
Изрежете картинките от работен лист 17/2. Поставете ги вдясно върху работен лист 

17/2 и върху работен лист 17/1 така, че детето Ви да не може да ги види. 

4 задачи: 
1. Покажете на детето си трите малки картинки, които вече изрязахте. Кой може да 

бъде видян там? 

1. Анна от семейство Фаул се подсушава с хавлия; 

2. Едно момче се катери на дърво - това е Паул от семейство Фаул; 

3. Баба Фаул купува хляб; 

Всички от семейство Фаул имат свое любимо занимание: Анна обича да ходи на 

басейн. Паул обича да се катери по дърветата. Баба Фаул обича да ходи на пазар. 

 

2. Покажете на детето си останалата част от картинките и работен лист 17/1. Всяка 

група картинки има своята последователност; на всеки ред в средата липсват по две 

картинки. Поканете детето си да залепи всяка от шестте картинки на подходящото 

за тях място. С това трите малки разказа са вече завършени. Нека детето Ви да 

оцвети картинките. 

 

3. Нека детето Ви да разкаже последователността на събитията. Ако на детето не му 

е ясно, че тук става дума за кратки разкази, помогнете му като му разкажете първия 

от тях: 

 

Анна е отишла на басейн (от ляво на дясно) 

- Анна плува във водата. 

- После тя излиза от водата и й става студено. 

- Затова, тя се подсушава с хавлия. 

- Сега вече не й е студено, тя се чувства добре и се усмихва. 
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4. Изберете си някаква група от дейности и ги представете, с пантомима. 

Вашето дете трябва да познае какво правите. Нека детето Ви да представи с 

пантомима един от кратките разкази. Опитайте се да отгатнете кой от разказите 

представя детето Ви. 
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Игра 18 - Навън и вкъщи 

 
Вашето дете ще научи: 
думи за дейности, които могат да се извършват навън и вкъщи 

да прави разлика между тях 

 

Ще Ви бъдат нужни: 
- една кутия или чантичка със следните предмети: 

 книга 

 гребен 

 огледало 

 яке 

 четка за зъби 

 купа с плодове 

 строителни блокчета (например: лего) 

- телевизор 

- цветни моливи или пастели 

Подготовка: 
Няма 

3 задачи: 
1. Покажете на детето си предметите в кутията (и телевизора) и после разкажете 

заедно какво сте видели. За какво се използват предметите?  

Нека детето Ви изиграе дейностите. Нека детето Ви каже къде се правят дейностите, 

навън, или вкъщи? 

 

2. Покажете на детето си работен лист 18. На картинката Анна, (момичето 

от семейство Фаул) се качва по стълбите. Нека детето Ви назове предметите на 

стълбите, и да каже, какво се прави с тях. Помогнете му, ако се затруднява. Какво се 

прави вкъщи, какво се прави навън? Нека детето Ви да намери съвпадащите 

предмети в кутията. Всички предмети ли са в кутията? Поговорете с детето си за 

предметите, които не са в кутията: защо например вкъщи не се играе футбол или 

защо не може да се направи снежен човек? 

 

3. Нека сега детето Ви да отбележи с кръгче всички дейности, върху работен лист 18, 

които могат да се правят вкъщи. Пояснете, че Анна си отива в къщи и може да 

направи следните неща там. Детето Ви би могло да оцвети картинката. 
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Игра 19 - Какво правят хората? 

 
Вашето дете ще научи: 
думи за дейностите, които хората извършват 

двигателни умения и да брои 

 
Ще Ви бъдат нужни: 

- едно зарче и две фигури за игра 

- музика (CD-плейър и CD с музика) 

- цветни моливи/пастели 

- картон (A4) 

- лепило 

Подготовка: 
Оцветете полето за игра от работен лист 19 и го залепете върху картон. 

2 задачи: 
1. Изиграйте една игра на зарове с детето си върху работен лист 19: Хвърлете зара и 

преместете Вашата фигурка с толкова полета, колкото показва числото на зара. На 

когото фигурката попадне върху поле с изобразена дейност, той трябва да я изиграе. 

Дейности: 
подскачане 

ядене на сладолед 

тичане 

правене на челна стойка 

танцуване 

плуване 

 

2. Изиграйте една от тези дейности с пантомима, нека детето Ви предположи какво 

правите. 

Други възможни дейности: 
миене на зъби, обуване на обувки, обличане на яке, четене на книга, писане 

или рисуване, ядене или пиене, ресане на коса с гребен. 
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Игра 20 – На детската площадка – част 1 

 
Вашето дете ще научи: 
да умее да разпознава еднакви форми и последователността на действията  
 
Ще Ви бъдат нужни: 

- ножица 
- фигурки за игра в пясъка 
- цветни моливи или пастели 

 
Подготовка: 
Изрежете картинките от работен лист 20/1  
 
3 задачи: 
1. Отидете с детето си до детската площадка. То познава ли всички уреди там? Как се 
казват те? Поговорете с детето си за това, на какво то обича да играе най-много: само 
ли играе или с приятели? „Изпечете“ с детето си пясъчен сладкиш, с помощта на 
различни формички. 
 
2. Разкажете на детето си как Анна е опекла сладкиш. Нека детето Ви да намери 
изрязаните картинки, пасващи на разказа и да ги подреди една до друга. След това 
детето Ви би могло само, с помощта на картинките, да разкаже историята. 
 
Анна и сладкишът от пясък. 
Ана е отишла на детската площадка и си играла в пясъка. Искала да изпече пясъчен 
сладкиш. Тя имала много различни формички за игра в пясъка. Потърсила най-
хубавата от тях, с формата на сърце, за да опече вкусен пясъчен сладкиш. След като 
сладкишът се опекъл, Анна го окрасила с глухарчета. Сладкишът изглеждал толкова 
хубаво, все едно е истински. Заради това Анна огладняла. Взела си едно парче от 
сладкиша. Уф, никак не било вкусно! Малко след това Анна я заболял стомаха. 
Отишла заедно с майка си на лекар. Докторът я прегледал и й дал хапчета за стомах. 
 
Как смята детето Ви, могат ли сладкишите, направени от пясък да се ядат? Нека то 
да покаже картинките и на други хора (татко, леля) и да им разкаже историята. 
 
3. Покажете на детето работен лист 20/2. На следващия ден, Анна отново опекла 
сладкиш от пясък. Този път не пробвала от него (попитайте детето си защо), вместо 
това го оставила на една от стените на детския пясъчник. Нека детето Ви да намери 
формичките, с които е бил направен пясъчният сладкиш и да ги свърже. 
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Игра 21- На детската площадка – част 2 
 
Вашето дете ще научи: 
да открива разлики, да запомня количества 
 
Ще Ви бъдат нужни: 
- цветни моливи/пастели 
- ножица 
- лепило 
- картон 
- едно зарче 
 
Подготовка: 
Няма 
 
3 задачи: 
1. Отидете с детето си на някоя детска площадка, която то все още не познава. 
Познава ли детето Ви всички уреди? Поговорете с детето си за това, на какво му 
харесва най-много да си играе. 
 
2. Покажете на детето си работен лист 21/1. При всяка двойка картинки има 
разлика. Нека детето Ви да открие тази разлика, да каже какво е различно и да я 
отбележи с кръгче. 
 
3. Покажете на детето си работен лист 21/2. Колко сладкиша от пясък има сложени 
върху стената на детския пясъчник? Нека детето Ви да ги преброи и да нарисува 
толкова точки върху зарчето, колкото сладкиша има в пясъчника. Ако детето не знае 
къде да нарисува точките, му помогнете, като също така му покажете правилната 
страна на зарчето, където да ги нарисува. 
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Игра 22 - На детската площадка – част 3 

 
Вашето дете ще научи: 
думи за игри, на които може да се играе на детската площадка, 
да различава между игрите на открито и закрито, да открива прилики между игрите 
 
Ще Ви бъдат нужни: 
- цветни моливи или пастели 
 
Подготовка: 
Няма 
 
2 задачи: 
1. На детската площадка могат да се извършват различни дейности. По-добре е 
някои от тях да се правят вкъщи. Когато отиваме на детската площадка, можем да 
вземем със себе си различни предмети. Покажете на детето си работен лист 22/1. В 
средата на листа има изобразена детска площадка. В нея са разбъркани предмети, 
както за игра на открито, така и за вкъщи. Нека детето Ви да оцвети предметите, 
които могат да се занесат на детската площадка и да зачертае тези, които са за 
вкъщи. Помогнете на детето ако се затруднява. 
 
2. Покажете на детето си работен лист 22/2. Нека то да намери предметите, които са 
изобразени в горната част на картинката. Колко са багерите, куклите и лопатките на 
детската площадка? Нека детето Ви оцвети толкова кръгове, колкото са отделните 
предмети върху площадката. 
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Игра 23 - На езерото: игра на зарове 

 
Вашето дете ще научи: 
да разпознава последователността на събитията и да разказва за тях 

Ще Ви бъдат нужни: 
- цветни моливи или пастели 

- картон (A4) 

- зарче 

- две фигурки за игра 

Подготовка: 
Оцветете полето за игра върху работен лист 23 и по възможност го залепете върху 

картон. 

3 задачи: 
1. Покажете на детето си работен лист 23 и му разкажете историята по-долу. Докато 

разказвате историята, посочете подходящите дейности и ситуации на листа. 

 

Анна и Паул (децата от семейство Фаул) закусват вкъщи на масата. Те ядат хляб. 

Паул яде и банан. Двамата пият чай. След това те си опаковат багажа. Вътре в 

чантата слагат един бански за Анна, един за Паул , две хавлии и един гребен. След 

това отиват на излет заедно с мама. Минават през гората по пътя към езерото. 

Децата плуват и плискат в езерото и много се забавляват. След това те разстилат 

покривката на тревата и си правят пикник. След като хапват, минават през гората 

обратно към вкъщи. По пътя те виждат една катеричка върху едно дърво. Анна дава 

на катеричката ядки. Всички се прибират весели вкъщи. 

 

2. Играйте сега една игра на зарове с детето си: хвърлете зара и преместете Вашата 

фигурка с толкова полета напред, колкото показва числото на зара. Ако попаднете 

на бяло поле, трябва да опишете дейността или ситуацията изобразена там. 

Повторете с детето си историята. То би могло също така да представи дейностите с 

пантомима. 

 

3. Поговорете с детето си за пътувания и екскурзии, които сте правили заедно. Къде 

сте ходили? (Например, в стария град, в замъка, до зоологическата градина, при баба, 

в друга страна). Пътувахте ли пеша, с автобус, с кола или със самолет? Какво е 

видяло детето там? С кого се е срещнало? Колко дълго е продължило пътуването 

или излетът? 
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