Азбуката
Тридесет чудни сестрички –
тъй са ни нужни на всички –
как се наричат, кажете,
бързичко ги отгатнете!

„М“ е в „магия“ и „мама“,
„Н“ – „непослушковци няма“,
пише се с „О“ „огърлица“,
„П“ е във „птица“ и „пица“!

Буквите наши това са,
пишеш ли с тях – си пораснал,
тази им обич голяма
дава ти сили за двама!

С „Р“ ще напишем „родина“,
„С“ в „светлина“ е и „сила“,
с „Т“ „телефон“ се изписва,
„У“ на „ушенце“ „увисва“….

„А“ като „агънце“ сладко,
с „Б“ се обръщам към „батко“,
„В“ като с „влакче“ пътувам,
с „Г“ съм „голям“, че и умен!

„Ф“ е за малко „фенерче“,
„Х“ – за препечено „хлебче“,
„Ц“ е за „цъфнало цвете“,
„Ч“ – за „чадърче“ в ръцете!

С „Д“ „детелинка“ започва,
„Е“ е в „еленчето“ горско,
с буквата „Ж“ пък е „жаба“,
„З“ във „звънче“ зазвучава!

„Ш“ във „шегичка“ е скрито,
„Щ“ е на „щъркел“ отлитащ,
„Ъ“ се е в „ъгъла“ свряло
и е блажено заспало….

„И-то“ с „иглата“ пристига,
„Й-кратко“ в „йо-йо“ намига,
„К“ е в подскачащо „конче“,
с „Л“ пък се пише „лимонче“!

„Ю“ е с „юрганче“ завито,
„Я“ е във „ябълка“ мита,
ражда се сложна наука
първо от всяка азбука!

Ден на Европа
Нашата Европа пъстър континент е –
толкова народи рожбички са нейни,
днеска й е празник, всички пременени
песни ще запеят – радостни, засмени!
Важно е да помним – даже и различни,
всеки е способен силно да обича.
Нека да е мирна цялата планета
с нейните прекрасни седем континента!
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За числата от 1 до 10
Дай ръчичка, после две,
ех, че умничко дете!
Днес числата ние всички
ще повтаряме самички!

Шест (6) е следващо число,
и е важно, и добро,
ще сполучим, ако знаем
как с числата да играем!

Да започнем със едно (1) –
сърчицето е едно,
и нослето, и вратлето,
че и тялото напето,
даже нашата глава
е едничка и добра!

Знаем приказка позната
за козлетата с козата –
седем (7) палави деца
с козинка и със рогца,
които с всичките си сили
Кумчо Вълчо надхитрили!

Колко много са по две (2) –
и ръце, и рамене,
и сияйните очички
като блеснали звездички,
а пък с бързите крака
ще се втурнем презглава!

Осем (8) мънички крачета
има Рачо край морето,
но дори не-осмокраци
ние също сме юнаци!

За числото с име „три“ (3)
трите пръстчета вдигни!
И преброй ги тъй подред –
равни са отзад напред!
Четири (4) сезона има –
пролет, лято, есен, зима,
и посоките в света
четири са при това!
С пет (5) е пръстчета ръката
и на всеки е позната,
хайде, бързичко така
(показват се разперени 5-те
пръстчета)
ни помахай със ръка!
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Девет (9) е число игриво
и наопаки – щастливо,
щом телцето си обръща,
на шестица се превръща!
Ето двете ни ръчички,
горе вдигнати от всички –
с десет (10) пръстчета на
двете,
колко нужни са ръцете!
С тях държим и химикалка,
и лъжичка, и близалка,
много важни са ни те –
пръстчетата – десетте!
Нещо важно запомнете
и добре го разберете,
че са цифра и число –
две различни, не едно!
Със числото се брои
и се смята от зори,
а пък с цифрата позната
просто пишеме числата!

Моята група
В нашата групичка – сладко засмяна,
никой отдавна не плаче за мама,
някак набързо пораснахме всички,
скоро ще сричаме даже самички!
Сутрин ни чакат с усмивки грижовни,
с толкова обич в очите си топли,
сякаш че Слънчо дарил им е сили –
две госпожи – и красиви, и мили!
Целият ден неусетно минава
сред смехове, и игри, и забава,
сеем дръвчета и птиченца храним,
приказки учим, да смятаме знаем!
Как ще забравим и лелята наша
или пък вкусната обедна каша,
все ще си спомняме волното време,
в което лудувахме – дружно сплотени!
Нашата групичка име си има
и е в любимата детска градина,
група… с дечица забавни –
има ли други, по пакости равни?!

Европа празнува!

Детска градина любима

Днес е Денят на Европа,
горе да вдигнем ръчички –
нека го помним, защото
в нея живееме всички!

Моят втори дом обичан
как нарича се, познай!
Там танцувам, пея, сричам,
забавлявам се безкрай!

Толкова много държави,
колко различни езици,
сякаш гнездо е огромно,
ние пък нейни сме птици!
Важно е много да пазим
мир и любов помежду ни –
равни да бъдем в делата,
даже и в нашите думи!
Чуден е Ден на Европа –
обич за всички ни значи,
утре задружни и силни
смело в света ни ще крачим!

Детската градина това е,
със приятели добри
много учим, много знаем,
весели са наш’те дни!
Сутрин бързам със усмивка
за гимнастика-игра,
после хапвам, сладко спинкам
и така до вечерта!
Цял живот ще я запомня,
тя със нежност ме дари,
като майчица грижовна
и крилца ми подари!
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Добър бъди!

Усмивката

Най-важна на земята
и днес е добротата!
Щом някой във беда е
и изхода не знае,
с протегната ръчичка
помагаш му за всичко!
Добър да си е лесно,
във трудности – полезно,
с приятели богат си,
попиташ ли ги: как си?
Защото добротата
отдавна е позната
и първа на земята
родена е в сърцата!

Когато приятели търсиш
и искаш да бъдеш обичан,
изобщо недей да се мръщиш,
усмивката най ти прилича!
Тя всички вратички отваря,
със нея и с топла прегръдка
към някой, и без да познаваш,
направил си първата стъпка!
Помни, че усмивката твоя
не бива и в трудност да гасне,
да раснем със нея на воля
вълшебство е наше прекрасно!

Добър съм аз!

Пеят птиченца в гората,
че дошла е пролетта,
а разцъфнала земята
е красива и добра!
Тази песен е вълшебна –
тя донася радостта,
със любов да я посрещнем
и с отворени сърца!
Щом и птиченцата пеят,
то мирът е по света,
като птиче съм за мама,
чуруликам й с уста.

Добро дете ми казват всички
и важно е за мен това –
за слабия да се погрижа,
приятелска да дам ръка!
Добър да бъда е чудесно
и някак е красив света,
как всяка трудност ми е лесна,
щом нося тази доброта!
И колкото голям да бъда,
ще вярвам вечно във това –
с добро желанията сбъдваш
и всяка чакана мечта!

Птича песен

Цъфнало цвете
Цъфнало цветенце весело ми смига –
колко е красиво, в ярки цветове,
иска да ми каже, пролет че пристига,
има си зелено, малко сърчице!
Чудя се – за мама искам да го скъсам,
спирам се обаче – нека да краси,
цъфналото цвете никога не стъпквай,
само му се радвай с блеснали очи!
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Пъстра есен

За будителите

Безшумно стъпва есента –
с боички всичко оцветява,
тъй топла, шарена, добра
целува горската дъбрава…

Тях будители всички наричат
и така ги наричай и ти,
за България всичко дариха
и оставиха вечни следи!

Дъждец вълшебен заваля,
но не такъв – от капки водни,
а дъжд от падащи листа,
които Вятърко подгони…

Първи беше Паисий с перото,
той История писа една –
да сме горди със нея, защото
е свещена и наш’та земя!

Във чудни, пъстри цветове
те в нежен танц се завъртяха,
в букетче после от сърце
в ръчички детски засияха!

После Ботев със погледа огнен
свободата във думи възпя
и остави в сърцата ни спомен
със безсмъртните свои дела!
Още пазят пътечките стъпки
на Апостола с ясни очи,
за мечтата му – равни да бъдем,
той живота си даде дори!

Вълшебните думички
В нашата скъпа градина
обич за всички ни има –
колко сме мили, учтиви
и помежду ни вежливи!
С думи вълшебни говорим,
даже и често да спорим.
Кажем ли: „Моля“, „Прости ми“
или дори „Извини ме“,
всичко за миг се оправя
и да се радваме знаем!
Думичка друга вълшебна
и на земята потребна
„Благодаря“ е, защото
много е нужна в живота!
И „Заповядай“ е чудна,
а „Съжалявам“ пък нужна,
грешка когато направим,
честно да си я признаем!
Тъй със вълшебните думи
утре – големи и умни,
колко стотици вратички
ще си отворим самички!

Дядо Вазов запали искрата
и до днеска не спря да гори
тази обич към родно и свято,
тази вяра във бъдните дни!
Тях будители всички наричат
и така ги наричай и ти,
за България всичко дариха
и оставиха вечни следи!
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За Ботев

Новогодишно желание

България има герои
стотици със подвизи свои,
за тяхната храброст и вяра
най-чудните песнички знаем!
А първи сред първите смели,
със огън в очите си черни
го слави и днеска земята
и знаят и Ботев децата!
Обичал родината скъпа,
не искал и миг да отстъпва
пред чужди закони и воля
и всичко за правдата сторил!
Мечтаел да види свободна
и славна страната си родна,
за нея и стихове писал,
тя била му обич и смисъл!
На кораб „Радецки“ пътувал,
когато и Дунав преплувал,
със четници горди и верни
честта защитили безмерна!
За Ботев и днеска говорим,
делата му светли ще помним,
а името негово свято
с безсмъртна любов е богато!

Блестят гирлянди по елхата,
снежец земята е покрил,
звездички светят във тъмата,
а Врабчо нейде се е свил…
Годината настъпва нова,
ще дойде с вяра и мечти,
за хорската любов готова,
за нежност в хиляди очи…
Подаръчета много чакам,
но най-желая от сърце
на всички близки – да са здрави,
а аз да съм добро дете!

Коледно утро
– Утро е! Коледа! Ставайте бързо!
Мамо и тате, защо ви се спи?
Малко сестриче, не търкай очички,
никой не трябва да плаче в зори!
Ден е магически, чува се тропот
и коледарите идат сега –
чака ги баба със питка на прага,
дядо им пази сребриста пара…
Колко са снажни и имат калпаци,
спират да пеят пред нашта врата –
здрави да бъдем, добро да ни пази,
благословия изричат с уста!
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Бабинден

Имен ден

Моята бабичка мила
също детенце е била –
с черни, не с бели косички,
с млади, не стари ръчички…
Баба е дълго живяла,
чудни неща ми разправя –
как пък от своята баба
знаела тъй да помага –
щом се очаквало бебче
някъде, даже далече,
тръгвали двете и в мрака
всеки със трепет ги чакал…
Зиме и лете, и в бури
често с протрити цървули
бързали много, защото
нейде се раждал животът…
Бабинден днес се нарича,
баба си всеки обича,
но го празнуват жените
с толкова обич в очите,
които поемат детето
първи в ръцете си меки,
те са ни „баби“ специални,
с нищо и никого равни!

Кой е днеска като мен?
Аз празнувам имен ден!
Важно много е това –
как наричат те сега!
Името ти нещо значи,
винаги със тебе крачи
и в света ни, тъй голям,
името е скъпо, знам!
С него всеки те познава,
името сприятелява,
как различни по земята
с имената са децата!
Но едничко запомни –
име свое имаш ти,
със любов го запази
и добър човек бъди!

Весел Великден!
Пъстри, ярки яйчица
от панерчето надничат,
всички детски сърчица
как Великден си обичат!
В този чуден, светъл ден
ще забие и камбана
и за тебе, и за мен
по земята ни голяма!
Как на прагчето пред нас
с пълна кошничка се спирам
и щастлив безкрайно аз
пак борачето намирам!
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За поезията и музиката
Кой със думи света ни рисува,
как нарича се този човек,
който шепот в листенцата чува?
Да, познахте, това е поет!
Той и приказки чудни е писал
за добро или лошо в света,
и е гледал, и дълго е мислил,
за да каже красиви неща…
Музикантът пък свири вълшебно
и отвежда в далечни земи –
как дори да политнеш е лесно,
щом мелодия нежна звучи!
Вместо думички, ноти създава,
песни пеем – преди и сега,
а изкуството вечно остава –
най-прекрасно на тази земя!

Любимата учителка

Кокиченце

Слънчо в косите й сутрин се крие,
с топла усмивка ни среща в зори,
гали ни нежно, ръцете ни мие,
ранички често превързва дори!

В бяла дрешка натъкмено
и с елеченце зелено,
вижте нежното мъниче то нарича се кокиче!
Него пролет го изпрати
да разцъфне на земята,
Баба Зима да си тръгне чак след дълго да се върне!
И с усмивка, срамежливо,
туй кокиченце красиво,
на букетче, във ръчички
радва детските очички!

Тя утешава, прегръща и пази,
винаги с обич ще помним това –
първата наша учителка важна,
която на длан ни поднесе света!
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