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Двете козлета
Народна приказка

Над една планинска река имало тясно мостче. Две козлета се срещ-
нали на средата на мостчето. Те не могли да се разминат.

 Едното казало:
– Върни се да мина първо аз!
– Върни се ти! Аз ще мина първо – отговорило другото козле.
Не отстъпвало нито едното, нито другото. Ядосали се и си блъснали 

рогата. От удара козлетата се подхлъзнали и паднали във водата.

2. Слушай внимателно приказката. 

Номерирай последователно картинките според епизодите в приказката.

3.  Преразкажи устно приказката „Двете козлета“. Ако искаш, изиграйте я с 
приятели като пиеска.

Кои са героите в приказката?
?

4.  Направи модел на изречението: 

5.  Напиши елементите по образеца.

Ядосали се и си блъснали рогата.

ПИСАНЕ НА ДЕСЕН И ЛЯВ ПОЛУОВАЛ, ОВАЛ 

1.   Отгатни гатанката на Есра Халил.

На клонче се люлея,               
на слънцето се грея.               
Жълта или червена,            
много подсладена.
Що е то? 

?

Повтори прекъснатата линия и оцве-
ти картинката.
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