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Лени е игриво и много любознателно еленче, което мечтае да опознае 
света и да бъде силно и смело като баща си.

На територия му могат да се видят красиви водопади, зелени поляни и 
величествени планини. T й разполага и с много горещи минерални изво-o
ри.

Днес ще ви запознаем с нашия нов герой Лени. Лени е малко еленче, което 
живее в далечната приказна страна Исландия. Той има двама братя, а 
негов баща е цар Лихен, владетелят на високите исландски планини и 
красиви езера. 

Както всеки ден и този път Лени излязъл да се разходи в планината. По 
пътя си той срещнал много от приятелите си – дългоухият заек, 
пъргавата козичка и приказливата кафява норка. Така в игри и сладки 
приказки времето летяло и Лени не усетил кога се е стъмнило и настъ-
пила нощта.

Ocтpовът е пълен c пpиказни вyлкани, ледници и гейзеpи. На него в 
момента има 20 действащи вулкана.

Исландия е най-големият остров в света, роден от вулкани. Това е 
страната на елфи и тролове, но и на смели викинги. 
До Исландия се кръстосват Северния атлантически океан и Северния 
ледовит океан. 

Малкото еленче с нетърпение чакало да дойде зимата, когато в не-
говата страна може да се види едно от чудесата на нашата природа-
Северното сияние. То никога не било виждало това красиво явление, 
което прилича на приказен танц на разноцветни светлини в небето и 
много се вълнувало, че най-после ще има възможност да го наблюдава.

Лени и Северното сияние

Здравейте малки приятели,

И преди да ви разкажем за това какво преживял Лени неотдавна, ще ви 
запознаем със страната, в която живее то.

Знаете ли, че всяка година на 21 декемвpи cлънцето в Иcландия изгpява в 
11,30 ч. и залязва в 15,30 ч. Така денят продължава само 4 часа. През 
лятото пък е обратното – през деня слънцето грее повече от 20 часа.

И така, нека сега се върнем отново към нашият герой Лени. 

Дошла зимата - студ сковал земята, а снегът покрил полята и върхове-
те с бялата си пелена. Наближавало времето, когато северното сияние 
ще може да се наблюдава. 

Малкото еленче тръгнало да се прибира в непрогледния мрак, но по пътя 
си се спънало в един камък и навехнало едното си краче. 



Щом я донесли, Лени хапнал от нея и се почувствал много по-добре. Той 
бързо оздравял и от настинката му не останала и следа. Оправило се и 
крачето му. 

Тогава баща му, цар Лихен, наредил на своите поданици бързо да отидат 
в планината и да намерят и откъснат от вълшебната лековита билка 
Исландски лишей, и да я донесат. 

На другият ден Лени се разболял и бил много тъжен, че вероятно и тази 
зима няма да може да наблюдава Северното сияние. Гърлото му било 
зачервено и се чувствал отпаднал. 

Наоколо нямало никого, всичките му приятели се прибрали по домовете 
си. Въпреки, че го заболяло и било само, еленчето намерило сили за да 
продължи към дома, като се подпирало на един клон. След няколко часа, 
бавно и внимателно, то успяло да се прибере. Разтревожена, майка му го 
чакала на вратата. Лени бил премръзнал и с навехнат крак и тя 
побързала да се погрижи за него. Завила го с топло одеяло и превързала 
ранения му крак. 

Наближавал дългоочакваният момент, в който Северното сияние щяло 
да изгрее над планините. Заедно с баща си, той отишъл на поляната, за 
да наблюдава приказната игра на цветове и светлини. 
Пред очите им се разкрила невероятна гледка: зелени, сини, червени, 
жълти и оранжеви светлинки танцували пред тях и сменяли формите и 
цветовете си. Лени гледал захласнато в небето и не можел да се насити 
на тази удивителна красота. Бил изключително щастлив, че е здрав 
благодарение на вълшебната билка Исландски лишей и най-после успял 
да види Северното сияние. 



Исландски лишей

Живовляк Котешки нокът

 Що е то? Дойде ли дъжд-пораства изведнъж,
От тревата наднича и на чадърче тя 
прилича.

(Гъбка)

Oт слънцето огряна, на клони се люлее. 
Червена, жълта или пък зелена, със вкус 
прекрасен е родена. 

(Ябълка)

С глава оранжева - под 
земята той расте, а косата 
му зелена.

(Морков)

Те са кръгли като топчета, но 
не са бобчета.  

В шушулки са родени и вечно 
са зелени. 

(Грахчета)

Тя е вкусна дебеланка, която расте 
на сянка. Увита е в сто кожуха, за 
да не й духа.

(Зелка)

Огради числото, което съответства на броя на
на всякa от билките, които се съдържат в Lichensed

Бяла ружа

 Що е то? 

 Що е то? 

 Що е то? 

 Що е то? 

 Що е то? 

Да броим!



5 тайни
 за това 

как да не се
 разболяваме

Наспивай се
добре

Дръж ръцете си
далеч от 
лицето

Храни се 
здравословно

Сънят е много важен 
за здравето на 

децата. 
Недоспиването може 
да удвои рисковете 
от хващане на грип 

или настинка. 

Яжте плодове и 
зеленчуци, 

приемайте повече 
вода, протеини и 
пълнозърнести 
храни за да сте 

здрави.

Вирусите и бактериите 
обикновено влизат в 

тялото през устата, носа и 
очите. Затова когато 
пипнеш лицето си, то 
прехвърля вредните 

бактерии върху него и 
може да се заразиш по-

лесно. 

Поддържай 
ръцете си винаги 

чисти Бъди активен и 
спортувай ежедневно

Мийте редовно 
ръцете си.

Търкайте ги със 
сапун поне 20 

секунди, а след 
това ги 

изплакнете добре 
с топла вода. 

Спортуването 
намалява с 50% 
опасността от 
заразяване с 

настинка и грип. 
Движението 

подсилва имунната 
система. 



Довърши рисунката 
като свържеш последователно цифрите.

След това оцвети!
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Балсамовият сироп създава защитен 

слой, който успокоява и предпазва дихателните пътища. 

Предназначен е за суха и/или продуктивна кашлица. 

с Исландски лишей

Исландски лишей (Cetraria islandica)

Исландският лишей от древни време-

на се използва като билка, която 

успокоява кашлицата. Оказва антиви-

русно, антимикотично, противовъз-

палително и аналгетично действие. 

Растението наподобява дребно 

храстче и съставено от гъба и 

водорасло. 

Достига до 15см височина.

Расте по влажните и сенчести поляни,в планините 

- близо до иглолистни гори, които се намират на 

над 1 500 m надморска височина.
Тя убива вирусите и действа 

против възпаление.

Съдържа уснинова киселина, 

която има антибиотичното 

действие срещу множество 

бактерии. 



Огради ябълките и портокалите в групи по три.
Колко ябълки и колко портокала останаха? 



Помогни на Лени да стигне до баща си- цар Лихен, 
като му покажеш пътя през лабиринта. 

Внимавай той да не се спъне в камъните или да попадне на айсберга.

с KINDER FIT
Течни мултивитамини за деца с вкус 

на портокал и круша, 150 мл.

 ПОДАРЪК

знаеш ли за

 нашия страхотен ПОДАРЪКами ти
ами ти

мачкай, оформяй, късай, 

разплесквай, разтягай и.... 

ОТСКАЧА!



Всички те са тъй полезни,

Бе- в патладжан, картофи, леща

но го има и в зелената маруля.

Витамини , , А Бе Це

Е- пък идва от фасула,

сложени в супичка гореща.

тропкат весело хорце.

Де- от сгушените в сенчиците гъбки.

Витаминът А- в моркови и зеле,

има ги и в зеленчуци пресни.

Свържи плодчетата и зеленчуците с техния витамин.



подарък

ДЕЦА,
разбрахте ли за новия

СУПЕР,	СТРАХОТЕН,	НЕВЕРОЯТЕН

можеш да го 

мачкаш, оформяш,

късаш, разплескваш, 

разтягаш и...

ОТСКАЧА!
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