
 

                              МОИТЕ ЛЮБИМИ ПЕСНИ 

                     

                      

 

Песен за числата  



Едно  е Слънцето, една – Луната, 

две  са на врабченцето крилата, 

три  прасенца в приказка лудуват, 

четири  сезона се редуват. 

 

 

Виж  пет  са пръстчетата на ръката, 

шест  пък е похвала за децата, 

седем  са боите на дъгата, 

осем  са на рачето крачката. 

 

Припев: Науката голяма за числата 

              със пръстчетата почва на ръката,    

              че с тях да се брои е много лесно 

              освен това дори е интересно. 

 

А  девет  са оловните войници, 

със две ръце показвам  десетица. 

Няма място тука за тревога, 

вече да броя до десет мога! 

 

Припев: Науката голяма за числата 

              със пръстчетата почва на ръката, 

              че с тях да се брои е много лесно 

              освен това дори е интересно. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RN--z-zjfKY 

            

https://www.youtube.com/watch?v=RN--z-zjfKY


  

 

Азбуката вече зная  

С буква А се пише "ало".                      

 С буква Б се пише "бяло".  

С буква В се пише "вяра". 

 С буква Г се пише "гара"...  

Буква Д е за "добричка".  

Буква Е пък за "елхичка".  

Буква Ж е за "жарава".  

Буква З е за "забава"...  

Буква И е за "игрива". 

 Буква К е за "красива". 

 Буква Л е за "лимони".  

Буква М за "макарони"...  

Буква Н е за "наричам".  

Буква О е за "обичам".  

Буква П е за "пътувам.  

Буква Р е за "рисувам"...  

Буква Т е за "тревичка".  

Буква У е за "умия".  

Буква Ф е за "филия"...  

Буква Х е за "хитрувам". 

 Буква Ц е за "целувам".  



Буква Ч е за "читанка"... 

 А накрая Я за "Янка"... 

 Азбуката вече знаем! –  

И като слънца сияем!... 

 Буквите от А до Я  

носят вечна Светлина... 

https://textove.com/detski-pesnichki-pesnichka-za-bukvite-tekst 

 

         

 

 

https://textove.com/detski-pesnichki-pesnichka-za-bukvite-tekst


                        

Дъгата 

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=sHJxwkZCEDw 

 

 

 

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


Гайда 

 

 

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

 

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


Игра за дишане: 

Цел: Равномерно дишане 

Задача: “Да литне перцето“ 

Детето ,трябва да вдишва с поставена върху диафрагмата ръка 

и издишва бавно, за да задържи перцето по-дълго време във 

въздуха. Дишането се повтаря 4-5 пъти. 

Материали: перце  

                                                     

 

Инструкции: 

1.Децата с помощта на своите родители да преслушат всички 

песни и да пеят заедно с музиката; 

2.Да направят поставената игра „Да литне перцето“ за 

упражнение за равномерно дишане. 

 

Бъдете здрави, мили дечица!       

        Г-жа Теодора Манева 


