
 

 

                                                        ШАРЕНА ДЪГА 

 

 

 Песен: Дъга 

Ду-ду ду-ду-ду ду-ду ду 
ду-ду ду-ду-ду ду-ду ду 
........................................ 

Моля кажете, не на шега, 
кой нарисува тази дъга? 
Пъстра, красива - казвайте кой - 
аз или ние, ти или той? 

Вярно, познахте - в нашия град 
аз си измислях цвят подир цвят: 
жълт или розов, син и червен - 
весел да бъде нашия ден. 

Гледайте всички - листа му бял 
цялата пъстра дъга е побрал. 
Греят боички, греят слънца - 
скрити до днеска в наште сърца. 

Ду-ду ду-ду-дууу (ду-ду ду-ду-ду) 
.............................................. 

Моля кажете, не на шега, 
как ще огрее тази дъга 



всички дечица, всички игри - 
кой ще ни каже - бройте до три. 

Тази дъга е смях и мечта- 
нека й кажем: 'Излез от листа' 
С ръчички да вдигнем още сега, 
с ръчички да вдигнем нашта дъга. 
Нека да вдигнем нашта дъга. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=euK_-l3TLH0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=euK_-l3TLH0


                 

   Дъга 

Облаче небето скри 

и дъждът вали, вали. 

Цопа - цопа, тра- ла - ла, 

Всичко стана вир вода. 

Все пак Слънчо се пребори, 

с лакти облака събори. 

Над земята заблестя 

най-красивата дъга. 

              

 

Песен: Нашата дъга 

Дъгата, дъгата, виж дъгата. /2/  

Колко боички има дъгата? 



 Дава на всички радост в отпалата, 

 ако си топна пръстчето в нея 

 и ще рисувам, и ще си пея. /2/ 

Жълто слънчице красиво, 

 синьо ручейче пенливо, 

 със зеленото – градинка, 

 а с червеното – калинка. /2/ 

 Виолетови вълнички 

 до оранжеви чертички  

и накрая папагал, 

 всичките боички сбрал. /2/  

Дъгата, дъгата, виж дъгата. /4/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2brPZdZ2pY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2brPZdZ2pY


Гатанка: 

 Окъпа дъжд земята 

и грейна слънце златно. 

Над него панделка пъстрее, 

във простора букли вее, 

в жълто,розово,червено, 

синьо,лилаво,зелено. 

Тази шарена кордела, 

към небето стрелва 

лентата си седемцветна, 

пъстра и приветна. 

Ще откриете деца, 

в нея чудната?… 

 

      Инструкции: 

1. Децата с помощта на своите родители да чуят песните от презентацията, 

чрез линковете под всяка песен; 

2. Да си припомнят песента ''Дъга'' и пожелание да научат песента '' Нашата 

дъга''; 

3. Да кажат колко цвята има дъгата и кога можем да я видим; 

4. Да познаят отговора на гатанката. 

 

 

 

      Бъдете здрави, мили дечица!       

        Г-жа Теодора Манева 

 

 

 

 

 

 

 


