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Проект по Околен свят:

„Моето здравословно меню“



Александър



Мария



Вяра



Йоанна



Околен свят – картина на тема „Пролет“

Мария



„Подреждам книгите си по азбучен ред“

Никола



Пеперуда от празна ролка тоалетна хартия

Йоанна



За Деня на Земята:

Давид



Рисунка на животни за конкурса на 

Софийската зоологическа градина:

Кая





Рисунка със стружки от 

моливи: 

Луиза



Великденска украса от кутии за яйца:

Магдалена



Учим се да рисуваме и моделираме:

Вяра



Учим се да рисуваме:

Филип



Изработваме пъстри птички с Музейко вкъщи:

Филип



Пъстра дъга

Беатрис





Къщички от празни 

ролки тоалетна 

хартия

Теодор



Охлюв от прерисувана детска ръка

Теодор



Съчинение на тема „Моят разказ за гората“ 

по повод Седмицата на гората – 2020 г. 

Йоанна

Пиеса за гората 

- Искаш ли да играем на театър? Театър за гората? 

- Добре, как? 

- Ами...ще ни трябва разказ и герои, и декори. Ето тези декори са чудесни! Имаме 

си шишарки, рисунки на дървета, и ето нещо от брезите.  

- Как ли се казва?  

- Чакай, имам книжка за гората. Мога да прочета. Ще покажем в пиесата различни 

дървета, които можем да срещнем в гората. И как една пиеса може да оживее от 

вълшебствата на книгите! 

Първо ще покажем какво е бреза. Едно дърво, което е много интересно. То се 

познава по кората, защото е бяла. А като цъфне пролетта, цветовете се казват реси.  

- А дали брезовият певец живее само в брезовите горички? 



Ако отидем в гората, можем да събираме шишарки и листа от земята. Да си вземем 

книжката за гората и да търсим кое дърво какво е. Знам бук, ела, бял бор, липа, 

дъбовете, топола, акация. А с мой хербарий направиха цяла изложба в училище. 

В гората си вземам бинокъла на Animal Planet, за да гледам птиците, вода и 

бурканче с мед, защото ако ни свърши храната, само медът може да оцелее повече 

от три хиляди години и да не се развали!  

Последният път като бяхме на гости в гора, се качихме много рано на хижа Алеко 

да пием чай и да закусваме. Около хижата растат много високи ели и смърчове, а 

тревите са колкото мен. Ние сме в резерват Бистришко бранище. Следя пеперуда от 

няколко минути да кацне.  

 



Вървим по изпъкнали корени на дърветата, които са по самия път.  

 



Минаваме през поточе и скачаме по камъни и корени, да не се намокрим. А един пън 

изглежда доста странно – като дънер, на който му е излязла уста, и така направо се е 

обърнал назад.  

 



Дънерът се свързва с друга, по-различна история. Той е част от едно дърво. Но може би 

зле е живяло това дърво, защото от него е останала само задната стена, а отпред е 

отворената уста, сякаш е разбита с юмрук. И корените са като откачени. Сигурно през 

всичките години, които е живяло, са му се случвали ветрове, бури и страшни неща, 

затова и така жалко изглежда сега. И накрая е останало само този дънер.  

Хубавото е, че тази част още живее – на нея са порастнали гъби, а вътре сигурно имат 

къщичка малки животинки. 

Продължаваме да вървим нататък... 

Какъв слънчев ден през лятото, какъв горещ ден през лятото, а в гората е хладно! 

- Хубаво е в планината, дори и когато само си спомняме, а трябва да си стоим 

вкъщи! 

 

 

Йоанна Ценкова, 1 клас,  

38 ОУ „Васил Априлов“, гр. София, 


