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ма мъ мо му ме ми
ам ъм ом ум ем им

ма-ма 
ма-мо

Ми-ми мо-ма мо-е
мо-ми

2 „1

ма мо

и-ма мо-и
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и-ма 
и-ме

Е-м а
Е-м и

ми-е
ми-ем

ум 
у-ми

Мими има

Ема има

Мими уми Еми.
Мама мие Мими.
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Лла лъ ло лу ле ли
Л ал ъл ол ул ел ил

Ла-ла
Ла-ло

Ли-ли
Ли-ло

ла-ле 
лу-ла

е-ла 
е-ли

Ало, ало! 
Лили ли е? 
Ела, Лили!
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ла-е ми-ла 
ле-е ми-ли

мил 
у-мил

ме-ла 
ме-ли

Емил моли мама: 
— Мамо, мамо! 
Ела, мила мамо!
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Нн на нъ но ну не ни 
ан ън он ун ен ин

на-ни
Ни-на

Ho-на ну-ла
He-но ну-ли

лен 
е-лен

— Нани, нани, 
Нани, мили, 

Нено!

— Мамо, лале! 
— Елена, мила 
мамина!

Нено!

30



ум
ум-на

а-лен
а-ле-ни

ли-мон 
ли-мо-ни 

лу-нен
лу-на

— Нено, има малини. 
— А има ли лимони? 
— Има, Нено, има.
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ра ръ 
ар ър

ро ру ре ри 
ор ур ер ирРр

ра-мо 
ра-но

И-ри-нао-ре 
мо-ре Ма-ри-на

— Маро, мина 
Румен!
— Румен, Румен!
— Ура, ура!

Мир! Мир! Мир!
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мирМа-ра Ри-ла ор-ли
Ми-pa Ли-ла Ор-лин мир-на

Рано е. Ръми, ръми. Марин 
оре. Оре и Милена.

Оран е.
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лее мие
милее ние

и-мам 
и-ма-ме

у-мо-ра 
у-мо-рен

Орлин е на море.
— Море, море! Мое мило 

море!
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Милен е умен, но е немирен.
— Олеле, мамо!
— Милене, Милене!

Рали и Лало 
рано орали. 
Орали рано 
Лало и Рали.

И м е
м и л
е л а



сам сън
сами сънен

силен 
силни

сол сее
сос смее

есен
смесен

I
— Симо, Симо, слон! Сам си носи се

но. Умен слон.
— А има ли сърни и елени?
— Ела, има.

4 3 2 1

месо
3 2 14

сила
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мас оса лесен зус
маса роса лесно Русе

Лисана е сама. Симо снима ли, снима!
— Лисо, мини насам! Мирно, Лисо! — 

смее се Асен.

син?
син — сине
син — сини семе — семена
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зала
залез

зеле
зелен

лоза
сълза

зима
зимен

роза 
рози

Зора аленее. Съмна се. Лазар излезе.
Носи знаме. И ние носим знамена.

— Ура! Ура! Ура!



Мама замина с Лозан на село.
Аз и Зора сме сами. Зора се изми и 

среса. Излезе и зърна Мира.
— Миро, ела у нас!

Зърна зрели зърна!
Зърна зрели зърна!

ориз — ориза 
излез— излезе
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Зима е. Шаро зъзне.
Сашо му шушне:

— Мръзнеш ли, Шаро? Мръзнеш!
Носи, Шаро, шала!
У, смешен си, Шаро!

Мишле шумоли. Мишо се ослуша. 
Слуша Мишо мишле ли шумоли.
40



наш уши 
лош руши

машина 
машини

мушмула Сашо 
мушмули Мишо

Ранна есен е на Рила! 
Шуми зелена ела. 
Ширно езеро синее. 
Мирише на смола.
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жар жъна
жали жъне

режа железен
мрежа железни

Нешо е шлосер. Милен е инженер. Из
мисли сложна машина. Сама мери и реже.

— Лесно се реже с машина — мисли 
си Нешо.

42



нож -- ножа сложил мажа нежен
мъж -- мъже сложен нижа снежен
ръж -- ръжен служил може снажен

Машинна зала. Не е шумно. Симеон и 
Ружа са машинни инженери.

— Симеоне, наши ли са онези ма
шини?

— Наши са, Ружо!Ние имаме и наши 
машини!

43



вар 
ваза

вън
възел

верен вир
весел вишна

У нас са Веса, Ана и Слави. Велин сви
ри. Влезе Ружа и се заслуша.

.— Свири, свири, Велине!

вълна ?

вълна — вълнен
вълна — вълни

вила — вили? вол

44.



Весела рисува. Нарисува вишни и сливи. 
— Сава, виж!
— Не рисуваш лошо, Весела! Но си 

нарисувала зелени вишни.
Весела се зае наново. Нарисува алени 

вишни.

лов—лови вана — врана ври влее
нов— нови важен — влажен време влезе
зов— зове вали —свали вземе внесе
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ХОРО

Хоро се вие и шири.
— Иху, иха, иха-ха! 
Михаил маха на Вела.
— Ела, Вело!
Вела се хвана за Михаил 
WmUYHxI ср

с
У ш и
X а л а

X а л иL/ 1к\1 let • у
Изви се вихпено хооо 0 р
— Иху, иха, иха-ха! р
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шах
мъх

сух 
сухи

връх 
върхове

среса 
хареса

вана
хвана

НА ХИЖА ВИХРЕН

Вилнее зла зима. Вие снежна хала. Измо
рени влизаме в хижа Вихрен.

— Ух, из-мръз-нах-ме!— зъзне Иван.
Носим си храна — сирене, сухар, за

хар и халва. Заемаме маса. Орлин реже 
сланина.



вила — свила 
вари — свари 
вън — звън

слана 
слива 
слава

меси —смеси 
мажа — смажа 
мели — смели

ЛЪВ И МИШЛЕ

Лежал лъв, унесен в сън. Минало сиво 
мишле. Зърнало лъва. Свило се ужасено: 

— Смили се! Съжали ме!
— Махни се, смешно мишле!
Минало време. Хванали и вързали лъва 

с въже.
Заръмжал, заревал силно.
— Свърши се с мен! — мислел си...



връх — върхове
връв — върви

жал — шал знание 
жило — шило зрение

свеж —свежи 
морж — моржове

нов — нови
сив —сиви

Ослушало се онова мишле. Намерило лъ
ва. Мушнало се и се заело с възела. Раз
вързало лъва.

И мишле на силен лъв услужва!
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ПИРИН ПЛАНИНА

пара пълен пее помпа пише
пази пъпеш песен пумпал пиле

Планино, Пирин планино! 
Плени ме Пирин планина 
с ели и мури зелени, 
с орли и сури елени. 
Есен си, Пирин, шарена! 
Зиме си вихрена , снежна!

пила? Пила сироп.
Пилй с пила.



празен пресен
пръсна пример

пламна
плъзна

прав 
пръв

[Л^/СЬЛЛЮ/
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Бб
банан бързо 
барабан бързам

бор 
бос

буза борба
бурен бреза

ПРИ БАБА

Ние сме на село. У бабини е весело. 
Баба Бона бави бебе. Пее му приспивна 
песен. Борис взе барабана. Заби силно: 
бум, бум, бум!

— Спри, Борисе, Веселин заспива!
— Спирам, бабо!
Веселин заспа. Спи и се усмихва.
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близо 
блуза

брала 
брава

бреза боб—боба 
брашно зъб—зъби

ЕСЕННА СЛАНА

Израсли са бели брези, 
бели брези и борове, 
сплели върше, увили се. 
Сипнала се ранна слана. 
Попарила бели брези, 
а борове посребрила.

боб бор

(^хьм/нхх-- (fy/wu, dp/ьм, (fy/ьшл
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Тт таен
тази

ХИТРУША

тъмен топло 
тъжен торта

тухла 
тунел

Сварила Лисана риба. Омесила пита.
Минал таралежът.

— Мила Лисо, мирише ми на топла пита.
— Ела, Ежо. Но потърси и събери на

шите познати.
Разбързал се таралежът. Спъвал се, 

оплитал се в сухата трева и се забавил.
Върнал се сам при Лисана.
— Ааа! Виж ти хитруша! Излапала 

и рибата, и питата.

Тъпан тупа: туп, туп, туп!
Хоро тропат: троп, троп, троп!
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траен тропа трепна 
трън трупа трие

тръба машинист
трева спортист

ТУРИСТ

Блести самотен 
връх сребрист — 
на път примамва 
смел турист.
Орел в небето 
устремен 
лети и маха: 
— Ела при мен!

А това?

Това е лист.
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Дд
дар 
дата 
давам

дъжд 
дървен 
дънер

Душ| 
душно 
духа

дим 
дини

ВЕСЕЛБА
Там под старата върба 
става дружна веселба. 
Пее жаба-жаборана. 
Лиса бие барабана, 
а едно мишле отпред 
свири бодро на тромпет. 
Виж от храстите излиза 
весел бръмбар в нова риза. 
На хорото еж се хвана — 
дивна веселба настана. 
Хопа-хоп! Хопа-хоп! 
Тропа - троп! Тропа - троп! 
Но заръси ситен дъжд, 
пръснаха се изведнъж. 
Само жаба-жаборана 
да си пее там остана.
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двор 
движа

длан дни дребен дружен 
длъжен днешен дремна дружба

ВОДОЛАЗ

Пред нас е морето. Водата е бистра и 
топла.

Бате Димитър е водолаз. Плува под 
водата. Взира се внимателно. Търси ста
ринни предмети. Над водораслите плуват 
медузи. Сребристи риби се стрелват в 
дълбините.

Ех, и аз веднаж да стана водолаз!



кака
капка

къс
късно

кола
колко

купи 
кукла

кестен 
кестени

Кк

КРАНОВИК

Строи се нов завод. Тат
ко е крановик. Бързо рас
тат стени и комини. Всеки 
ден минавам оттам. Татко 
ми маха с ръка.

Един ден мама ми доне
се подарък— малък кран. 
Навие ли се, сам се движи. 
Татко каза:

— Калине, нали и ти ис
каш да станеш крановик?



кирка мак — сак лен — клен книжка 
китка сок — скок рак — крак кръжок

НА СЕЛО

Красимир и Радко отидоха на село. 
Стринка Живка им показа краварника. 
Ходиха на лозе, къпаха се в реката.

Една сутрин Камен, синът на звено- 
вода, потропа на вратата:

— Красимире, Радко, елате и ние да 
берем сливи и круши в стопанството.

Двамата с радост припнаха след Ка
мен.

/шт/юа <0 /кж/п/юа.
Ушуп/ка шша/ шш аюс/ша...
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Гг гара гъба 
гараж гърло

горе 
говор

гума 
гусла

НА ПЪТ
Мама, татко и аз заминавахме за Мос

ква. На гарата имаше много хора. Наста
нихме се в нов светъл вагон с меки легла. 
Татко нареди багажа. Разположихме се 
удобно.

— Да пишете веднага! — извика баба 
отвън.

— Поздравете Галина и Гриша от 
нас! — каза кака Гергана.

Влакът бавно потегли за Москва...
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глади главен град грива гнездо
гладен глина гръм грешка гневен

Хвъркал дрозд от грозд на грозд, 
хъркал Гого наш на пост.
Рипнал Гого, но разбрал- 
дроздът гроздето обрал.

ГАТАНКА
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пил —бил слаб — слаби 
пере — бере гълъб — гълъби

вързоп — вързопи

РОЖДЕН ДЕН

Днес имам рожден ден. Мама направи 
торта и сладкиши. Кака й помогна. Татко 
донесе плодове. В новата ваза сложих 
бели хризантеми. Пристигнаха много гости.

— Да растеш здрав и умен! Да ста
неш инженер, лекар, космонавт! — по
желаваха ми гостите.

Стана шумно и весело.
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там --дам град -—градове плат — платове
том--дом завод-—заводи брат —брата
тим--дим млад -—млади кит —китове

к — г
кара — гара праг —прага крак-— крака
кора — гора враг — врага влак -—влака
кука — гука плуг —плугове блок-—блокове

КИТНО ДЪРВО

ОТГАТНИ !

Листа има—дърво не е.
Шито е—дреха не е.
Без уста е, а разказва.

Посред двори китно дърво, 
китно дърво разлистено: 
гранките му нашироко, 
корените — надълбоко.



мой 
твой

лей 
лейка

Райка 
лайка

бройка 
двойка

НА ПЪРЗАЛКАТА

Селото се събуди под дебела снежна по
кривка.

— Хайде на пързалката! — викна Бойко.— 
Грабвай шейната!

Бойко и Тошко се втурнаха навън. Шаро 
ги последва с радостен лай. Рой снежинки за
мрежиха погледа им.

Пръв се спусна Бойко.
— Ехеей, тръгвайте след мен!
Той направи остър завой и се обърна в снега. 

Другите шейни го изпревариха. Бойко стана, 
отупа снега и настигна другарите си.

Колко е хубаво на пързалката!
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СНЕЖКО

Кой запретнал е ръкави 
здрави мостове да прави

рнаете и този път 
този майстор е ст.

Падай, падай, Снежко, 
падай, не преставай! 
Ти, шейна крилата, 
все по-бърза ставай!

От сребро и от кристал 
кой по тъмно ги ковал'



МИТКО ПАЛАУЗОВ

Книгата си скрил в торбата, 
тайната пътека взел, 
с майка, с татко в планината 
стана партизанин смел.

Стиснал здраво бойна пушка 
да срази неканен гост, 
даже в снежната вихрушка 
Митко пак стои на пост.

С враговете на народа 
той се Хвърли в страшен бой — 
за живота ни свободен 
падна той като герой.

който паа/не, 
шйюшша!
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завой —завои кравай — краваи
порой — порои тролей —тролеи
мой — мои трамвай —трамваи
пей —пейте мий — мийте
знай —-знайте ший —- шийте
играй — играйте пий —пийте

Кой лети из космоса?
Кои слизат на морското дъно?
Кой жъне и вършее?
Кои карат влакове?

машинисти 
комбайнер 
водолази 
космонавт

ПОЗНАЙ!
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Чавдар вдигна глава от книгата и погледна. 
Отвън стоеше рошаво врабче. То ту почукваше 
по стъклото, ту гледаше нагоре, като че ли 
броеше снежинките.

— Гладно е — помисли си Чавдар.
Той отвори и врабчето хвръкна към чере

шата. Там писукаше настръхнала врабчова дру
жина.

Чавдар хвърли шепа трошички. После напра
ви хранилка.
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заек —зайче 
елен —еленче 
вълк —вълче

бор —борче 
бреза —брезичка 
върба — върбичка

ТЪКАЧКА

Майка ми тъче в завода 
плат за всички, за народа — 
и за теб, 
и за мен — 
всеки да е пременен!ГАТАНКИ

Ш6 ГШ/Ш/Ш.
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Цанко 
Цонко

цирк 
цигулка

цена
цвете

боец 
летец

венец 
синчец

ЛЕТЕЦ

Ценко е пионер. Направи си 
малък самолет. Пусна го да ле
ти. Ветрецът поде самолета. По
несе го към облаците. Децата
се радваха и викаха:

— Ура, лети, лети!
Учителката каза:
— Браво, Ценко! Когато



МИЛИЦИОНЕР

Чичо Цветан е милиционер. Стои на широ
ката улица. Дава път на пешеходци и коли. В 
пек и мраз той е на пост. Край него тече по
ток от автомобили. Зададе ли се редица от де
ца, той вдига ръка. Всичко спира. Децата ми
нават спокойно. Чичо Цветан приветливо им се 
усмихва.

вода — водица 
роса — росица 
река — речица

сърне — сърненце 
козле — козленце 
теле —теленце

гора — ? 
звезда — ? 
коса — ?

дете — ? 
момче — ? 
врабче — ?



В КРАВЕФЕРМАТА

— Ето нашата кравеферма! — каза брига- 
дирката Стефка.

После ни показа сградите — просторни и 
светли.

— Вижте електрическите доилки. А по тази 
лента се подава храна на кравите.

Минахме край телчарника.
— Теленца, теленца! — извика Фанка.
После кака Стефка ни заведе при гледач- 

ките. Тук имаше телефон, радио и много кни
ги. Запознахме се с Филип Стефанов — орде
ноносец и герой на труда.

ПОСЛОВИЦА:

72



фазан 
фасул

фанфар 
фенер

фланела 
фъстъци

картоф — картофи 
прав — прави

ПОД БЪЛГАРСКИ ФЛАГ

морета и океани под българ-По
ски флаг гордо плават много кораби. 
Те стигат до далечни морски страни. 
Превозват хора и стоки. Не ги пла
шат бури и урагани. Модерни уреди 
ги упътват и при най-гъста мъгла. 
Фарове им показват близки брегове. 
Най-често българските кораби са 
гости на великата Съветска страна.

Ние строим кораби. Флотът ни 
непрестанно расте. =1
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Щщ
щастие 
щастлив

щука 
щъркел

щерка 
щипка

леща 
поща

хващам 
връщам

ЩУРЕЦ-СВИРЕЦ

Щурец-свирец 
гъдулар, 
щурец-свирец 
цигулар!
Счупил стара 
гъдулка, 
купил нова 
цигулка.

И засвирил 
от сърце: 
цигу-мигу, 
цигу-мигу! 
Хванали се 
за ръце 
и си тропнали 
хорце — 
Баба Меца 
Мецана,

Кума Лиса 
Лисана, 
сиви зайци 
близнаци 
с накривени 
калпаци, 
катеричка 
скоклива 
и сърничка 
страхлива!
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пещ — пещи вещ — вещи - къща — къщи 
нощ — но(ци горещ — горещи площад — площади

ГАТАНКА

На дърво — едно летище, 
на летището пък вижте: 
писан — шарен самолет, 
малко чудноват наглед. 
Самолетът полети, 
нищичко не чуваш ти.

Ала кацне той в клонака 
и започне тъй да трака, 
че жабоците в блатата 
в миг се гмурват под водата.



ЯМ ярък ято ягода яре
ядка ясен ятак ябълка яребица

ЯЗОВИР

Горе чак от планината слиза с весел шум ре
ката. Бърза, тича, без да спира. Накъде?—към 
язовира.

Сбират се водите сини и подкарват те ма
шини — та в селата, в градовете електричество 
да свети.

Язовирът в долините пуска по канал водите— 
та когато има суша, пак да зреят жълти круши, 
сладки ябълки и дини, сочни ягоди в градини.

ровя
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лято място
ляво тясно

дядо вятър вярна — Варна
дясно ряпа диня — синя

бяла — бели 
голям — големи

бряг — брега — брегове 
сняг — снега — снегове

ЗЕМЯ 1. Родино мила, земя на герои!
2. Безкрайно богата е нашата земя. 

Тя може да ни даде всичко, 
за да имаме щастлив живот.

СВИДНА ЗЕМЯ

Тръгнеш ли из нея 
с весели другари, 
славей ще ти пее, 
слънце ще те жари; 
пътя ти ще стели 
дъхава иглика, 
изворите бели 
с ромон ще те викат.

Ще ти бъдат мили 
литналите птици, 
братските могили 
с алени Звездици; 
свидна ще ти стане 
таз земя красива — 
с грейнали балкани, 
с бъднина щастлива!
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юг
южен

ЮРИИ

юни
юли

ютия
ютии

юмрук 
юфка

юнак
юнаци ,

ГАГАРИН

Юрий Гагарин, 
как си летял, 
бързо ли хвърка 
корабът бял? 
Ти сред звездите 
пръв щом си бил, 
Дунав видя ли, 
зърна ли Нил? 
Зърна ли нейде 
сред синева 

друг по-обичан 
град от Москва, 
дето децата 
в лятната шир 
тичат на воля, 
пеят за мир? 
Юрий Гагарин, 
славен пилот, 
ти пръв преброди 
звездния свод,
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люляк
Любка

бюфет 
тюлен

люто 
дюля

зюмбюл

АЗ ХОДИХ НА ЛУНАТА

Повярвайте ми, хора, 
аз ходих на Луната. 
Пребродих вред простора 
високо в небесата.

люпилня

И Шаро с мене беше! 
Попитайте го — помни 
как корабът летеше 
на висоти огромни.

Летяхме седем часа. 
Щом стигнахме Луната, 
гласът на баба Наса 
процепи тишината.

Събудих се... в кревата. 
О, тя е виновата, 
че аз не взех в торбата 
парченце от Луната.
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Йонко 
Йовка

Йорданка Пейо йод
Панайот Стойо майор

ЗАЙО БАЙО И ЕЖКО БЕЖКО

Зайо Байо срещнал Ежко Бежко и му казал:
— Какво обикаляш край гората? Докъде 

можеш да стигнеш с късите си и криви крака?
Ежко Бежко обидено му отговорил:
— Докъдето стигнеш ти, дотам мога да 

стигна и аз и дори по-далеч.
— Хайде да се надбягваме тогава — рекъл 

заекът.
— Бива, Зайо, но почакай да отида да за

куся.

Какво станало по-нататък?
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кон
коньо

син
синьо

леля
лельо

миньор Ваньо 
шофьор Петьо

МИНЬОР

Дълбоко под земята 
миньорът закален 
работи неуморно 
без отдих нощ и ден.

ьо
Там въглища и руда 
за родната страна 
копае, за да има 
живот и светлина.

Запалени огньове 
поддържа той безспир — 
щастливо да живее 
родината ни в мир.

6 Буквар за първи клас 81



дж джоб 
джудже

Добруджа бояджия
Странджа бетонджия

БУЗЛУДЖА

Над връх Бузлуджа светлеят 
ясни, сини небеса.
Маковете пламенеят 
с чисти капчици роса.

Дъб столетен вдига рамо, 
вятър в клоните свисти. 
Там развя Благоев знаме 
над орлови висоти.

Знамето крила размаха 
в труден, героичен час 
и под него разцъфтяха 
макове безброй у нас.
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ПАРТИЯТА

Като майка безкрайно добра 
тя ни винаги нежно закриля, 
тя в учение, труд и игра 
ни изпълва със радост и сила.

Тя ни води към приказен свят, 
дето всичко ще бъде красиво, 
дето ние във полет крилат 
ще творим и ще бъдем щастливи.

J мила-

■на/ша odw и ошугъша I
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линия — линии — линийка 
саксия — саксии — саксийка

фуния — фунии 
филия — филии

ВАНКО И ВОДИЧКАТА

От една чешмичка бистрата водичка бързо, 
бързо текла и на Ванко рекла:

— Ставай ранко, Ванко! Плискай си очите, 
търкай си ушите! Погледни ръцете, мръсни са 
и двете!

Ванко й се муси, сяда да закуси. Без да се 
измие, иска чай да пие. Той за хляб посяга, 
ала хлябът бяга.

— Не, така не може да ме пипаш, Ванко! 
Погледни ръцете, мръсни са и двете!

— Само чай ще пия, няма да се мия!
Чашката тогава бързо оживява:
— Чай преди да пиеш, трябва да се миеш! 

Бягай до чешмата, кани те водата! Плискай си 
очите, търкай си ушите! Погледни ръцете, мръсни 
са и двете!

— Ето че ще трябва аз да се измия, за да 
взема хляба, сладък чай да пия.

ПОСЛОВИЦА:
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