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Здравейте, малки откриватели!

Тази книжка е вашето вълшебно помагало, с което да се 
забавлявате, докато учите. В нея се крият осем магични страни
като Абракадабра, страната на тайните и загадките, или пък 

Ойларипи, страната на бъдещето. На крилете на въображението 
ще обиколите фантастични кътчета, където ще откриете безброй 
любопитни факти и нови приятели като Гъделчетата и Буквоядите. 

О, и без дори да разберете, ще упражните наученото във 2. клас!
Кой казва, че ученето не може да е забавно?
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Здравейте, малки детективи!

В тази книга ви очаква вашият верен помощник-откривател – кучето 
Лупо. Заедно с него ще се впуснете в приключения, пълни с вълнуващи 

тайни, загадки, преследвания и любопитни факти. В „Лятното 
училище за детективи“ ще развиете своята наблюдателност 
и откривателски нюх, ще се смеете много и неусетно ще си 

припомните и упражните наученото през годината. Весело лято 
с първото детективско помагало за любопитковци от 3. клас! 

Кой казва, че ученето не може да е забавно?
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За да 
вземеш с 

отстъпка, 
кликни 

тук.

НОВО

Докато се забавлява, 
вашето дете 
неусетно учи!

http://prosveta.bg/uploads/files/Prezentacia%20Valshebno%20L%202016_Talon.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



Къде ли може да е отишъл господин Аладин? Нека помислим
какво правят хората, когато са ядосани. Отбележи най-правилния
според теб отговор.

Чу ли новината? Фокусникът господин Аладин
от местния цирк е избягал! Никой не знае защо, 
никой не знае къде. Деца и родители много ще се 
натъжат, ако не видят повече любимите си фокуси 
на сцената. Господин Аладин е оставил само едно 
писмо, но то е толкова магическо, че никой 
не може да го разгадае. Искаш ли ти 
да се опиташ?

Глава втора, в която заедно с Лупо ще разгадаете
мистериозно писмо и ще откриете господин Аладин

A) Отиват на тихо
   и спокойно място.
Б) Плащат си сметките.
В) Работят извънредно.
Г) Търсят други ядосани хора.

Помощ: Чети всяка дума отзад напред.
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Детето е 
главен герой 

в забавна 
история.



Да, може би наистина е отишъл някъде на спокойствие, далеч от хора. 
Ако решиш музикалната кръстословица, ще разбереш къде е. 
Прочети буквите в оцветените квадратчета.

A) Отиват на тихо
   и спокойно място.
Б) Плащат си сметките.
В) Работят извънредно.
Г) Търсят други ядосани хора.

 1.   Духов музикален инструмент с нежен звук.
 2.  Времето, през което музиката 
     спира за малко.
 3.  Красив танц.
 4.  Музикален инструмент, който
     се разтяга, за да се свири на него.
 5.  Изпълнител, който пее сам.
 6.  Музикален звук.
 7.  Български народен танц.
 8.  Музикално произведение, което
     се изпълнява от певци.
 9.  Нотата след „до“.
10.  Място за изнасяне на спектакъл.
11.  Народен струнен инструмент,
     който прилича на круша.
12.  Ударен музикален инструмент.
13.  Уред за вземане на верен тон.
14.  Музикален инструмент с клавиши.
15.  Танц, който се изпълнява по двойки
     и се брои на три.
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Всяка 
стъпка от 

приключението 
е скрито 

упражнение. 



а)  Запиши броя на видовете           
     животни, обитаващи 
     резервата „Сребърна“,
     като разгледаш схемата.

Отиди и ти до езерото Сребърна, за да научиш интересни
неща и да потърсиш господин Аладин.

бозайници –

влечуги –

земноводни –

риби –

в)  Запиши в таблицата числата от:

    петия ред;
    деветата колона.

40

45

бозайници влечуги рибиземноводни

201

221

235 236

254 257

300

275 276

б)  Кои са скритите числа,
     ако знаеш, че рисунката с:

     къдроглавия пеликан 
     е върху числото, което е 
     с 1 по-малко от 264 – 

     голямата бяла чапла
     е върху числото, което е
     с 1 по-голямо от 287 –  
 

     малкия корморан 
     е върху числото, 
     което е отляво на 213 –  

     немия лебед 
     е върху числото, което е
     отдясно на 292 – 
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Историята се 
разгръща чрез 

отговорите на 
всяка задача.



Ето ни в Русе, докъдето  
стигнахме благодарение на 
твоите детективски умения. В 
града има няколко известни сгради. 
Подчертай тази, в която смяташ, 
че се е скрил фокусникът, като 
имаш предвид, че той от всичко 
най-много обича да се среща с деца.

  Сребърна е сладководно езеро, разположено край река Дунав. Дълбочината 
му варира от 1 до 3 м. В него гнездят 221 вида редки птици, 10 от които 
са в Червената книга на изчезващите видове.

Прочети текста за езерото Сребърна. След това реши задачата, 
която ще ти помогне да откриеш какво е станало с фокусника. 

Събери всички числа, които виждаш в текста, и от полученото 
извади 230. Така ще разбереш кой по големина в България е градът,
в който се крие фокусникът.

Лупо, 
защо господин Аладин 

би отишъл в Русе?

Може би 
защото Русе

се римува с „намусен“,
а той нали
 е сърдит.

Стигнахме до кукления театър, 
но как да открием къде в него 
е фокусникът? Премини през 
лабиринта, за да разбереш. 
Следвай правилно членуваните 
думи. 

Държавна опера

площта

скромноста

помоща

св
ещ

т
а

отговорноста

течноста

древноста

опасността

съвестта

па
м
ет

т
а

скръбта нощта

смелостта

радосттаДраматичен театър 
„Сава Огнянов“

Държавен куклен 
театър

Къща музей 
„Баба Тонка“
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Детето не 
се чувства 

на изпит, а е 
откривател 

и двигател на 
приключението.



Господин Аладин е попаднал в приказката за дървеното човече 
Буратино, в работилничката на татко Карло, който изработва кукли 
за театъра. Господин Аладин не може да излезе от приказката, защото 
си е изгубил вълшебните карти. Помогни му да се върне в своя свят, 
като му ги занесеш и прочетеш посланието. Открий тайния код. 
Ето неговото начало: А-1, Б-2, В-3… Запиши го.

4 15 18 16 15 5 9 14       1 12 1 5 9 14 , 

13 14 15 4 15   14 9    12 9 16 18 3 1 25, 

3 27 17 14 9     18 6       16 17 9     14 1 18!  

24 1 11 1 13 6      19 6!

Кои думи се крият в шапката на фокусника? 
Напиши ги в таблото до него.

Ако искаш да научиш лесен фокус,
постави глаголите в текста и го прочети.

Минало свършено време: изсипа, остана, постави, извади, ахнаха  
Сегашно време: се използват, закрепваме, наливаме, поставяме
Бъдеще време: ще изглеждат, ще изненадаме

дав

про

без

по
дар

ник

до
м

ък

ач

Фокус с чаша мляко

   Пред очите на публиката фокусникът мляко в шапката 
си, но тя суха. После  в нея чаша 
и      чашата, пълна с мляко. Всички .
   При фокуса  две еднакви пластмасови чаши: едната –
цяла, а другата – без дъно. Предварително в шапката 
цялата чаша. В нея  млякото, а отгоре –   
чашата с отрязаното дъно. По този начин те   като 
една чаша с мляко. Така ние много   приятелите си. 
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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! 



26%
Весели ваканционни 

книжки
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ТАЛОН ЗА СПЕЦИАЛНА ОТСТЪПКА

Всеки клиент, закупил 10 и повече броя от заглавието „Вълшебно лято“ за 1., 2. и 3. 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
10.04.2016 г. до 10.05.2016 г. разпечатайте този талон и се свържете 

с нашия представител във вашия областен град.
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