
Ох! Най-голямото 
балонче се спука!

Дори Зайко пази тишина, 
за да не пречи на Филип.

Никой не може 
да го настигне. 

Бърз е като вятър!

Лили обича да 
подскача като жабче.

Добре, че стига 
навреме до 

гърнето!
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Мила

Сара обича да 
гони топката.

Дани

Ана

Филип
Ади

Боби Лина

Лили
Ники

Ана обича да прави 
маймунджилъци.

Филип обича да разглежда 
книжки с картинки и приказки.

София обича да бере цветя. Боби често пие вода.

Ники тича много бързо.

София

Какво обича да прави Лили?

Дани обича да се изправя 
на ръце с краката нагоре.

Ади прави страхотни 
сапунени мехурчета.

Боби обича да пие 
много вода, затова 
често има пиш...

Виж ти – толкова много деца и всяко е различно 
от останалите: обича да прави различни неща.



...а ядките – солени!

Чувам, когатоСара джафка силно.Но ако си запуша ушите, не мога да чуя нищо!

Когато настинем и имаме 

хрема, носът ни е запушен. 

Не можем да усетим 

никакви миризми – нито 

хубавите, нито гадните. 

 Апчиху!

  Апчиху!

Езикът ми веднага усеща дали млякото е топло или студено, дали 
хлябът е мек или корав.

че картофките 
са горещи,

а сладоледът 
е студен.

Кожата покрива цялото ни 
тяло, затова усещаме топло, 
студено, гладко, грапаво 
дори с бузите и краката си. 
Даже и с клепачите!

чипсът е лют...

...вкусния аромат на кекс. Но надушва и акото на Сара.О, каква гадост!

Чувам, когато Лили ми 
шепне.

че козината 
на Сара е мека,

че обвивката на кестените 
е бодлива,

... че лимонът е кисел, 
бонбоните са сладки...

С кожата усещаме 
топлината, студа, дори 
най-слабите докосвания.

Пеперудке, 
не ме гъделичкай!

С очите си виждаме света около 
нас – къщи, хора, дървета. Когато 
плачем, от очите ни текат сълзи.

Носът ни служи, 
за да усещаме миризмите – 
и приятните, и неприятните.

С ушите чуваме. 
Понякога чуваме нещо, 

преди да го видим. 

Бзззз! Жужи пчела! 
Дали няма да ме ужили?

С езика усещаме различни вкусове – 
солено, сладко, горчиво, кисело... 
Е, понякога може и да се изплезим!    

Âèæäàì, ÷óâàì, 
óñåùàì!

С ушите си чувам и 

силните, и слабите звуци. С пръстите си мога
да усетя...

Мммм! 
Носът ми надушва...

С езика си мога 
да усетя...

За да виждат по-добре, 
някои хора имат 
нужда от очила.

Ако затворим едното 
си око, продължаваме 
да виждаме. Но затворим 
ли и двете очи, вече 
не виждаме нищо.

Можем да виждаме пред 
себе си, можем да виждаме 
встрани, но не и зад себе си.

Ммм, ухае 
прекрасно! 

Колко 
сладък мед!


