
ПОВДИГНЕТЕ КАПАЧЕТАТА 
И ВИЖТЕ КОЙ ЖИВЕЕ 
ПОД ЗЕМЯТА И КОЙ 
СЕ КРИЕ В ХРАЛУПАТА.

ЗАБАВНИ И ИНФОРМАТИВНИ 
ИЛЮСТРАЦИИ

МИНИКНИЖКИ, ЗАКРЕПЕНИ 
КЪМ СТРАНИЦАТА, ПРЕДОСТАВЯТ 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

Вече не е толкова студено. Дните стават 
все по-дълги. Снегът се топи. По дърветата 

се показват нови вейки и листа, а птиците 
вият гнезда по високите клони. Животните 
се събуждат от зимния си сън и повечето вече имат малки.

ПРОЛЕТ 22.3.-21.6.22.3.-21.6.

ПОМОЩ!
Горски теменужки
Освен че са красиви и ухаят прекрасно, те са и лечебни. Използват се за лекуване на настинки и кашлици. Цветовете им са ядливи и понякога украсяват с тях торти и салати.

Ура! Навън вече е по-топло. Прелетните птици се завръщат от Африка. Дивите свине вече имат малки. 
А какъв е този нежен аромат? Горските 
теменужки са цъфнали точно преди първия 
ден на пролетта – 22 март!

МАРТ 3.3.

ДИВАТА СВИНЯ ЯРОСТНО БРАНИ СВОИТЕ МАЛКИ.

Черен щъркел
Той е роднина на белия щъркел, но се среща доста 

по-рядко. Белите щъркели 
живеят по ливадите, а черните – в горите. Строят гнездата си по високите клони на дърветата. Когато никой 

не ги наблюдава, газят из 
плитките води на горските 
потоци и блата и търсят 
жаби и рибки.

Щ
ЪРКЕЛИТЕ СЕ ЗАВРЪЩАТ.

Дива свиня (глиган)
Ако срещнете в гората дива свиня с малки, бавно се 
отдалечете. Дивите свине са много грижовни майки и 
зорко бдят над децата си. Свинята ще напад не всеки, 
приближил се до рожбите Ӝ. Малките диви прасенца се 

раждат с козина на бледи ивици – така се забелязват 
по-трудно сред тревите.

   МРАВКИ

Щом времето се затопли, мравките изпълзяват от мравуняка, за да се посгреят на слън це. След като съберат топлина, бързат да се вър нат в мравуняка, за да го стоплят със затоплените си тела.

    КЪЛВАЧ

Кри! Кри!, 
вика кълвачът. А чувате ли ударите му по ствола на дървото? Със силния си клюн той измъква изпод кората насекоми, които вредят на дървото, и ги изяжда. А сега дълбае дупка за гнездото си.

Да си направим

ПЕРИСКОП


