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Здравейт
е, малки откриватели!

Тази книж
ка е вашето вълшебно пом

агало, с к
оето да се 

забавлява
те, докато учите. В нея се к

рият осем магични ст
рани

като Абракадабр
а, страната на тайните и загадк

ите, или пък
 

Ойларипи, 
страната на бъде

щето. На крилет
е на въоб

ражението 

ще обиколи
те фантастични кът

чета, където ще откриете безброй
 

любопитни факти и нови 
приятели като Гъделчетата и Буквоядит

е. 

О, и без до
ри да раз

берете, ще упражните научено
то във 2. к

лас!

Кой казва,
 че учене

то не може да е заб
авно?

Весела вак
анционна

 книжка

Весела вак
анционна

 книжка

след     к
лас

след     к
лас

Петя Кокудева

Румяна Танко
ва • Ангелина М

анова • Ю
лияна Гар

чева

Поли Рангелова 
• Катя Георгие

ва • Соня Рачева • Р
адка Топа

лска

Маруся Ханджиева • Те
одора Момчева • Та

ня Иванова

www.prosveta.bg • www.e-uchebnik.bg

Докато се забавлява, 
вашето дете неусетно 

учи!

Първите ваканционни книжки, 
които поднасят знания 

под формата на приключения. 

За да 
вземеш с 

отстъпка, 
кликни 

тук.

Посетете „Просвета“ на Пролетния базар на книгата в НДК от 19 до 24 май!
Щанд № 113 и щанд № 317

http://prosveta.bg/uploads/files/Prezentacia%20Summer%20new%20porachka.pdf


Увлечено в приключение или вълнуваща 
история, всяко дете разбира света по-добре, 

запомня повече детайли, вдъхновява се да 
размишлява и да търси само. Именно затова 

ние от „Просвета“ създадохме учебни 
помагала от съвсем нов род – ваканционни 
книжки с весели и фантастични истории, в 
които ненатрапчиво е втъкан материалът 

от учебната година. Целта е децата 
след първи, втори и трети клас да си 

припомнят и затвърдят наученото, но 
неусетно – забавлявайки се. 

ИНОВАТИВНА КОНЦЕПЦИЯ
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Хей, знаеш ли за Портокаловото езеро, 
в което живеят дребни оранжеви същества,
наречени Сокогълтачи? А за Долината на тортите? 
Там хората карат шейни по сметанови писти. 
Да тръгваме! 

Преди това подчертай съществителните имена в стихотворението.
Кои от тях са умалителни имена? Огради ги.

Къщички от палачинки
с шоколадови комини
и ухаещи градинки,
пълни с ягоди и дини. 

Ако много огладнееш,
тръгвай бързичко насам.
Ще похапнем, ще се смеем
в чудната страна Ам-Ам.

Пейките са от солети,
а в реката – мляко с мед,
и прелитат самолети
от фунийки сладолед. 

Първото градче, което 
ще посетим в страната 
Ам-Ам, е зеленчуковото. 
Оцвети жителите му
и им дай имена. 
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Детето е 
главен герой 

в забавна 
история.
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Коя е пропуснатата чинийка? 
Огради буквата пред нея.

Ето ни в Долината на сладкишите! В нея има изобилие от сладкарници, 
но и много грешки в надписите. Можеш ли да ги поправиш?

В Долината на сладкишите всички много обичат гатанки. 
Ето две от тях. Допиши липсващата дума.

Децата тук тренират спорта
замерване с голяма               .

И вместо с пясък и бетон,
строим си къща от            .

А) Б) В)

?

Г)

12

Всяка 
стъпка от 

приключението 
е скрито 

упражнение. 
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Знаеш ли какво означава думата 
„лападунди“?
Прочети текста и отговори      
на въпросите към него. 

В страната на лападундите

   Когато пристигна в Лападундия, Едмон бе очарован. Около него 
се движеха огромните лападунди. По стените имаше кранчета за 
какао, оранжада, бульон, пилешко мляко. Трябваше само да натиснеш 
един бутон, за да пиеш каквото искаш. Навсякъде предлагаха огромни 
пасти. Един лападундски еклер бе голям колкото автомобилна гума... 
Дебел келнер подаде на Едмон дълъг лист за ядене.
   — На колко ястия имам право?
   — На всички, естествено — отвърна келнерът изненадан.
   „Няма как — помисли си Едмон, — ще обикна тази страна!“

9
В края на Ам-Ам живеят Плодчетата. Тук много популярни са 
футболът с дини и баскетболът с домати. Запиши названията на 
плодовете в таблицата.

дървета храсти тревисти

къпина
череша

слива

круша ягода

ябълка
малинадиня касис пъпеш

боровинка

Какво се предлага за ядене в Лападундия?

A) само здравословни храни
Б) огромни пасти
В) плодове и зеленчуци

Какво може да се каже за Едмон?

А) Той се храни с нежелание.
Б) Той е голям лакомник.
В) Той обича само полезни храни.

Андре Мороа (из „Лападунди и тънкофини“)

13

Историята се 
разгръща чрез 

отговорите на 
всяка задача.
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Време е да се запознаеш със Сокогълтачите. 
Кой колко чашки с портокалов сок е изпил? 
Пресметни и нарисувай.

В страната на вкуснотиите на изключително уважение се радват 
зеленчуците. Реши кръстословицата и прочети в оцветените 
квадратчета какво ще ти подарят те.

Оцвети следващата фигура.

(27+36) : 9=
(100 – 58) : 7=
(15+25) : 8=
(9+27) : 6=
(60 – 48) : 4=
(44 – 36) : 4=
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Детето не 
се чувства 

на изпит, а е 
откривател 

и двигател на 
приключението.
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Преди да продължиш към следващата вълшебна страна, само надникни 
в Гората на пържените картофи. Ако довършиш песничката им, 
те ще се изсипят в чиния пред теб.

Думи за допълване: хрупкав, готов.

Аз съм вкусничък картоф,
за минути съм             
и в чинията ти тупвам –
мекичък или пък            .

12
Привет от градчето Макарония! Тук управлява графиня Спагетина 
заедно със своите помощници макаронените тролчета. 

Ела да ти покажа моя Лабиринт 
от спагети! Опитай се да 
намериш изхода от него.

15

Детето 
запомня 

повече, защото 
преминава 

през свързана 
история, а 
не просто 

поредица от 
задачки.



За да бъдат тези книжки наистина различни, ни 
трябваше по-специална комбинация от автори в 

екипа. От една страна, това беше детски писател, 
който измисли историите и стихотворенията 
така, че децата да се чувстват, сякаш четат 

забавна детска книга, а не учебник. И разбира се, 
детски илюстратор, който даде цвят и живот 

на съществата от историите. От друга страна, 
доказани професионалисти с опит в създаването 

на учебници, които изработиха конкретните 
задачи и упражнения съобразно изучения материал. 
И от трета, опитни учители от началния етап, 

които успяха да втъкат учебната материя 
в забавните приключения по ненатрапчив и 

елегантен начин. 
Целта бе една: 

да превърнем обучението 
в приключение! 



ТаЛон За сПеЦиаЛна оТсТъПка

26%26%
Весели ваканционни 

книжки

ТаЛон За сПеЦиаЛна оТсТъПка

*Намалението важи от 29.04. до 29.05.2015 г.
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Всеки клиент, закупил 10 и повече броя от заглавието „Вълшебно лято“ за 1. и 2. клас
от представителите на „Просвета“ във всички областни градове 

(виж www.prosveta.bg/informacionni-centrove) и в търговските обекти 
на издателството, получава отстъпка в размер на 26% 

от стойността на покупката.
Виж информационните центрове 

на www.prosveta.bg

Книжарници „ПросВета“ В софия
бул. „Дондуков“ № 45
тел. 02 987 16 67
имейл: dondukov45@prosveta.bg

ул. „иван асен II“ № 39
тел. 02 944 18 50
имейл: ivan.asen@prosveta.bg

Книжарница „ПросВета“ В русе
7000 русе, ул. „Плиска“ № 83, бл. „Венера“, 
вх. Б, ап. 42
тел. 082 845 860
имейл: russe@prosveta.bg

Търговски обекТи на „ПросвеТа“
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За покупка с 26% отстъпка на над 10 броя в периода
29.04.2015 г. до 29.05.2015 г. разпечатайте този талон и се свържете 

с нашия представител във вашия областен град.
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