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За вас ДЕЦА

Професионална грижа за вашите деца!

Ние се грижим за Вашето Здраве!

Рибчо, Топчо и Вълшебната перла
горска приказка
В една гъста, вечно зелена гора, в дълбоката пустош на Аляска живеели Рибчо - малка риба сьомга и Топчо – малко мече гризли. Двамата били големи приятели и непрекъснато си играели в гората и бистрата
река.Топчо, макар и силно мече бил мил и послушен, а Рибчо – точно обратното, палав и непослушен.
Майка му, старата сьомга, много се притеснявала за него и му говорела:
- Рибчо, чедо, много те моля - бъди мил с другите в гората и реката, не прави пакости! Бъди
послушен, защото много се притеснявам да не ти се случи нещо лошо.
Рибчо обаче си правел, че не чува и продължавал с белите. Заради лудориите му, всички в реката и
гората му се сърдели и не искали да си играят и да говорят с него. Само Топчо му бил верен другар и не го
изоставял, но непрекъснато го молел:
- Рибчо, приятелю мой, взимай пример от мен! Защо да не бъдеш и ти мил и послушен. Моля те,
заради приятелството ни, поне опитай!
Малкото мече толкова се притеснявало за приятелчето си, че непрекъснато зовяло Горския вълшебник.
От майка си, старата Мецана, знаело че той се явява само на добрите и послушни деца, които наистина
обичат приятелите си в нужда. Най-сетне, един ден, молбите му били чути и Вълшебникът се явил и му
казал:
- За да стане послушен и добър - на Рибчо му трябва Вълшебната перла. За да я получи обаче, той
трябва да стори три добри дела от чисто сърце. Направи ли го - аз на мига ще му се явя и ще му я дам.
Топчо много се зарадвал и веднага отишъл и разказал всичко на Рибчо.

- Добре Топчо, щом лично Вълшебника така ти е казал, ще опитам. Много ми се иска да имам
Вълшебата перла. Чувал съм, че тя има магически качества. Още от утре започвам да правя само
добро и да бъда послушен и мил с всички! – обещала рибката на своя приятел.
Колкото и Рибчо да се мъчел през следващите дни, все нещо не му се получавало – каквото и добро дело
да захванел, все пакост или лудория излизало накрая. Отчаян, той упрекнал Топчо:
- Топчо, Топчо, уж си истински приятел, а ме излъга. Толкова се старая по цял ден и нищо не се получава.
- Явно не правиш нещата от чисто сърце, не си безкористен в делата си и затова не се получава. –
натъжено му отговорило мечето.
Така минавали дните. Един ден обаче, когато Рибчо се прибирал към къщи в бистрата река, вместо да
подплаши малките рачета, както обикновено обичал да прави, той ги изпратил до дома им, за да не ги е
страх самички. Като продължил по-нататък видял, че Старата щука си била изпуснала очилата и отчаяно
ги търсела, защото без тях не можела да вижда. Друг път Рибчо би я подминал, но не и днес. Той бързо се
хвърлил да търси очилата. Скоро ги намерил под едно водорасло и ги върнал на Старата щука.
- Рибчо, много ти благодаря! Вече съм стара и не виждам добре, а без очилата си направо бях
загубена. Добре, че ти се появи и ги намери. Направо ме спаси! Много ти благодаря, моя мила малка
рибке! - щуката просто нямала думи да изрази благодарността си към нашия герой.
Най-сетне той стигнал до дома си, където го посрещнала майка му.
- Моля те сине, помогни ми! Иди измий чинийките в кухнята! Днес имах много работа, а сега трябва
да приготвя вечерята.
Рибчо вместо да се опита да се измъкне от това неприятно задължение, както обикновено правел, без
никакви възражения отишъл и измил всичко.
Дошло време за сън. Преди да заспи, Рибчо се замислил как е минал денят му. Споминил си какво е
правил и изведнъж осъзнал, че е сторил три добри дела, и то безкористно от чисто сърце.
- Ха, сега само остава да се появи и Вълшебника с Перла! – радостно възкликнал той.
Тъкмо го казал и на ръба на кревата му се появил Вълшебника. Той имал дълга бяла брада и носел
мантия направена от горски листа и мидени черупки, а в ръката си държал жезъл, който досущ приличал
на дъбов клон, но всъщност бил вълшебен.
- Браво Рибчо, най-сетне успя да се справиш и сам да сториш три добри дела от чисто сърце . Затова ти
давам Вълшебната перла. Той разтворил ръката си и в нея заблестяла чудно красива, магическа перла.
-Тя ще разкрие вълшебството си, само ако я споделиш с истински приятел! –допълнил Вълшебника и
подал перлата на Рибчо.
Рибчо толкова се зарадвал, че едва дочакал утрото и запъхтян се затичал към своя истински приятел –
мечето Топчо и всичко му разказал. Топчо много се зарадвал и го помолил да му покаже Вълшебната
перла. Извадил я Рибчо и когато двамата с Топчо я докоснали заедно, се превърнали в най-добрите,
силни и умни деца в гората – това бил подаръкът от Горския вълшебник. От този ден насетне, заедно те
правели само добрини и живеели в мир и сговор за пример на цялата гора.
ПОУКА: Мили деца, правете само добри дела за всички около вас! Споделяйте хубавите неща в живота
с истинските си приятели.
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Проследи пътя на всяко
въже. Попълни съответната буква от началото
на въжето в края му и
ще получиш нова дума
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Ако решиш ребуса ще научиш как се казват мастните
киселини, които се съдържат в рибеното масло от сьомга

Хей, ето една весела игра за теб! Попълни тази кръстословица!
Всичко, което трябва да направиш е да сложиш думите за предметите от картинките вляво на посочените места.
В оцветената в червено колонка ще получиш името на наш
герой от приказката”Вълшебната перла”.

Открий скритите думи!
В редицата от букви са скрити наименованията на няколко от храните, богати на Витамин С.
Окрий кои са те:
искалимонтрокиви
капришипканоском
мосягодаречушкатя
сенртипортокаломз
гедмирброк олибви
Витамин С е един от основните витамини нужни на тялото ти, за да бъде то здраво и силно.
Той те предпазва от разболяване, дава сили и енергия. Витамин С е много важен, за да можеш
да пораснеш голям и умен.

Намери пътя през лабиринта от едната перка
на рибата до другата.

Започни от тук

Рими
За да имаме сили през целия ден,
ВАЖНО е какво ядем.
Всички ВИТАМИНИ са добри,
затова от тях БОЛЕСТТА страни.
А, Бе, Це, Де или пък Е, с тях ни е много добре!
Витамините са ни необходими,
за да бъдем здрави, умни и щастливи!

С Рибчо помним лесно, за да учим интересно.
Той съдържа важните Омега-3 и веднага
мозъкът ще освежи.
В редичка подредени, с ЕНЕРГИЯ и сила заредени,
ВИТАМИНИТЕ полезни са за вас деца.
Всеки ден даряват ви със сили за игри и песните наистина са тъй чудесни!

Като Зайко Байко моркови ядем,
за да е организма ни с Витамини зареден.
А с една ябълка на ден
ще бъдем силни като Супермен!
От зеления спанак на мама,
по-вкусно няма,
с ЖЕЛЯЗО той ще ни обогати,
като паднем да не ни боли.
Бобчето протеини ще ни донесе,
за да се чувстваме винаги добре.
Орехът е пълен с ПОЛЕЗНИ МАЗНИНИ,
мозъка ни с тях ще обогати,
за да помним безпогрешно и успешно.

Гатанки
В уморени ниви
чакат дебеланковци сънливи
Някой да ги разрови
че вкусни са, но не сурови.
Що е то? (Картофи)
Жълтушка, дебелушка
на ябълката първа дружка.
Наричат я……..(Крушка)

Дива, дращи като котка,
расте в градина сладката…(Къпина)

Главата му от злато натежала,
жълта и прекрасна.
Всяка сутрин към слънцето гледа,
а вечер на запад се обръща.
Зелен юнак, с един крак.
Що е то? (Слънчогледа)

Царицата на плодовете,
тя е пременена в червено, жълто или зелено.
Пипнеш ли я - гладка, гладка,
хапнешли я - сладка, сладка.
(Ябълката)

Дълга и зелена,
вкусна за салатка.
Като рибка е зелена, с конец уловена.
Що е то? (Краставицата)
Сред полето израсла,
на есен е къща пълна с дечица безброй.
Но си няма прозорец и врата.
Що е то? (Тиквата)

Стои си дядо в сто кожуха облечен,
който го отвие е обречен Сълзи да пролива. Що е то? (Лукът)
Кръгло, зелено и гладичко,
а сърцето му червено и много
сладичко.
Що е то? (Динята)

Расне бързо от дъждеца,
сред тревица росна,
шапчицата му красива,
дето няма си главица.
Що е то? (Гъба)

Макар, че в сух и слънчев ден
на топло място е роден,
на него честта се пада,
Да носи свежест и прохлада.
Той сладък сок за вас е сбрал
Оранжевият…(Портокал)

В палат зелен, на стол по двечки и по
трички, растат малките сестрички.
Обичаме ги всички в червените им
дрешки, това са сладките…(Черешки)

Всички знаят, че тя пари, ала не е
огън. Що ето? (Копривата)

В къщичката здрава, костелива
четири близначета се крият.
Що е то? (Ореха)

Как се рисува Топчо?
Следвай стъпките поред на номерата! Елементите в синьо са тези, които
трябва да добавяш. Оцвети!

Киндер Фит е твоят естествен щит.
Сиропче сладко, десет витамина в себе си събрало.
С вкус на сладка круша и сочен портокал-здравето в едно събрал.
С него болестта не ще се осмели дори да те доближи.

Да открием заедно
нашият приятел
Рибчо!
За целта трябва да
свържеш последователно
числата и след
това да оцветиш!

С Рибчо помним лесно,
за да учим интересно.
Той съдържа важните
Омега-3 и веднага
мозъка ще освежи.

Довиждане
мили ДЕЦА!

Топчо
До нови
срещи!
Професионална грижа за вашите деца!

