
Този албум дневник е за първата година на

.....................................................................................................
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Моите родители

СНИМКА

Това е татко. Това е мама.

СНИМКА
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Познайте къде съм!

Ето ме 
в коремчето 
на мама!

Първата ми ехографска снимка. 
Как добре съм се разположил/а! 

Дата ......................................

СНИМКА

СНИМКА

Готови!  ЩРАК!
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Здравейте! Тук съм!

Помогна ми да се родя доктор ........................................................

.....................................................................................................................

Тегло ................................, дължина ...................................................

Кръвната ми група е ............................................................................ 

Цветът на очите ми е .......................................................................... 

Регистрационният ми номер в болницата беше .........................

Няколко много специални спомена от този ден:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Появих се на бял свят 

на .............................. в ............. часа.

Ден от седмицата ................................

Родих се в ............................ 

....................................................................

СНИМКА

Първата ми снимка

Моето име

Казвам се  ..................................................................................................

Името ми означава  ...............................................................................

Предложил го е  ..................................................................................., 

защото  .......................................................................................................

Можеше да се казвам и  ......................................................................, 

но мама и татко са избрали най-хубавото име за мен.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЛИЧНА КАРТА
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Първи дни в болницата Първи спомени

Мама и аз

Вижте колко добре 
изглеждам в дрехите 

за изписване!
Изписаха ме на 

.................................................

На кого ли 
приличам 
най-много?

Регистрационната ми 
гривна от болницата Пъпната ми връв

Отпечатък 
от ходилото ми

Резултатите 
от първия ми кръвен тест

Първото ми хранене

Когато татко ме видял за пръв път,  ...................................................................................... 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

СНИМКА СНИМКА СНИМКА

СНИМКА
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Дойдох си у дома на  ...............................................................

Първото нещо, което направихме у дома,  .......................

.........................................................................................................

През първата нощ у дома  .......................................................

.........................................................................................................

Ето ме у дома.   Мама и татко са приготвили 
най-красивата стая за мен.

Вече у дома!

СНИМКА

Първите ми гости у дома.

СНИМКА

Това са  .....................................................................
СНИМКА

Това са  ...............
.................

.................
.................

....

СНИМКА

Това са  .....................................................................
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Време за баня!
Любимите ми играчки, когато се къпя, са  ...................................................................

.....................................................................................................................................................

СНИМКА

Водещите заглавия на 

вестниците

ЗАЛЕПЕТЕ ГИ ТУК

Температурата е била ................... градуса и е било  .........................................

Най-слушаната песен е била  ..................................................................................

Най-продаваната книга е била  ...............................................................................

Най-гледаният филм е бил  ....................................................................................

Президент е бил  .........................................................................................................

Светът по време 
на раждането ми


