
Време е за работа

Защо 
трябва 

да ходиш 
на работа?

Всяка сутрин хората по цял свят стават и тръгват за работа.
Повдигнете капачетата, за да видите къде отиват.

Хрррр!

Тръгваме...

Организирам 
курсове по гмуркане 

през лятото...

Току-що 
свърших 

работа. Време 
е за сън.

Няма 
нужда 
да ходя 
далеч...

Отгърнете страницата, за да видите още 
интересни професии. За някои от тях може 

изобщо и да не сте подозирали, че съществуват...

Лесно 
е да се 

преоблека 
за работа 
– всеки ден 

обличам 
едно и 
също.

Работих 
цял живот, 

а сега 
вече съм 
пенсионер.

Търся си работа.

Довършвам учебния 
си проект за колежа. Аз ще летя до другия 

край на Земята.

Мммм… 
кой да 
взема?

Днес е важен ден!
Започвам нова 

работа.

Закъснявам!

Трябва да 
отида на 
работа 
преди 
9 часӚ.

ПЕКАРНА Цветя Гмуркане

Мяууу
у!

ЗАТВОРЕНООТВОРЕНО ОТВОРЕНО

Фиууу!

Дали днес 
вятърът е 
подходящ?

Моята работа 
е да се грижа 
за децата си.
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Нужен е екип...

Íàçåìíèòå 
åêèïè 

подготвят 
самолета за 
излитане.

Времето 
изглежда добро 

за полет!

Ние следим 
движението на 

всички самолети 
– както на 

земята, така и 
във въздуха.

Зареждам 
самолета с гориво.

Ìàðøàë (ðàìï àãåíò)

Ïèëîòè

Òîâàðà÷è
íà áàãàæ

Ðúêîâîäèòåë 
ïîëåòè

С тези палки 
насочвам 

самолета по 
земята към 

пистата и към 
стоянката.

Гумите 
трябва 
да се 

напомпат.

...за да лети самолетът
.

Повдигнете капачетата, за да 
разберете кой какво прави на 

летището.
Êàáèíåí 
åêèïàæ Добре 

дошли 
на борда!

Работата ми е да тичам 
МНОГО бързо. Но не бих 
могла да го направя без 
помощта на екипа ми.

Ñïðèíòüîð

Браво, 
Лиза!

Ïåâåö Ìóçèêàíò

Ñåðâèòüîð
Моля, запо-
вядайте!

Ïèñàòåë

...да работи ресторант.

...да 
спече

лиш състез
ание.

Óïðàâèòåë

Заповядайте! 
Това е по-
ръчката ви.

Създаването на 
тази песен отне 
мнооого време...

Първо проучвам 
внимателно 
темата, за 

която ще пиша.

Правя макет и 
определям къде 
по страниците 

ще са текстът и 
илюстрациите.

Задачата ми е 
да нарисувам 
илюстрации, 

които ще вдъхнат 
живот на думите.

Предлагам идеи как 
текстът, илюстра-
циите и оформле-
нието да станат 
още по-хубави.

ÐåäàêòîðÃðàôè÷åí äèçàéíåð

Èëþñòðàòîð

...за да с
е направи книга като тази,

която държите в ръцете си.

...да се създаде песен.

Ãîòâà÷è

Ммм!
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Сред 
природата
Има хора, които 

работят под открито 
небе и в дъжд, и в пек.

На закрито

Заповядайте! 
Ще ви 
разведа 
наоколо!

Повечето хора в офисите работят на компютри.Ñ÷åòîâîäåí îòäåë

Много от професиите 
са свързани с работа 

както навън, така 
и в помещение.

Следвайте 
ме! Познавам 
добре пътя 
до върха!

Брр
р!

Ëåñîâúä
Ëåñíè÷åé

Ãðàäèíàð

Ïîùàëüîí

Наблюдавам 
растенията 

и животните, 
които оби-
тават този 
резерват.

Åêîëîã        Áèîëîã

Ïëàíèíñêè âîäà÷

Áðåãîâà îõðàíà

Бързаме да помогнем на 
лодка, която е в беда.

Част от 
моята 

работа е да 
се катеря по 
дърветата.

Аз садя различни 
растения и се грижа 

за тях.

Много хора работят в 
помещения, например в 

офиси. Да видим кой какво 
прави в тази сграда.

Ôåðìåð

Работата ми 
е тежка, но 
тази година 

оризовата ре-
колта е добра.

Ðèáàðè

Заедно управляваме фирмата.

Ние 
представяме 
и продаваме 
зърнените 
блокчета.

Следим 
колко пари 

харчим 
и колко 
печелим.

След това 
ще боядисам и 
стените вътре 

в сградата.

Трябва да съм много 
издръжлив! Всеки ден 
извървявам големи 

разстояния с тежката 
чанта с пощата.

Вадим пълните 
мрежи и 

чистим улове-
ната риба.

Òâîð÷åñêè 
äèðåêòîð

Èçïúëíèòåëåí 
äèðåêòîð

Да се 
раздвижа. 

Часове наред 
стоя зад 

компютъра.

Здравейте! 
Вече съм 

тук!

Изпитваме 
и подготвяме 
нови рецепти.

Îòäåë ”Ðåêëàìà è ïðîäàæáè“

Òåõíîëîçè

Áîÿäæèÿ

Рекламни идеи

Продажби

Мммм, да, 
разбирам.
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