
ПИСАНЕ ПИСАНЕ 
И БУКВИ

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТАЗИ КНИГА

Ученето трябва да е забавно!

С тази книга децата ще се научат да пишат 
различни елементи от буквите, което по-нататък ще им послужи 

като основа за усвояване на писането.

Насърчавайте детето си, докато прави упражненията, 
но никога не го карайте насила да се занимава с книгата.
Направете почивка, щом забележите, че то се разсейва.

Похвалете детето, когато завърши едно упражнение!
 А когато приключи с упражненията на една страница, 

може да го наградите със стикер от книгата.

Любопитен факт:

Оцветяването не е само забавление за децата. То развива фините 
двигателни умения на ръката и зрително-двигателната координация, 

които са базови за усвояване на писането. Ето защо, 
дори и да не е споменато в упражнението, насърчавайте детето 

да оцветява илюстрациите. А това е и чудесна почивка 
между решаването на задачите.



Справяте се страхотно!

БРАВО! БРАВО!

И още малко упражнения! Допълнете 
редовете с вертикални чертички.

Това е буквата Г – като в ГЪБА. Оцветете.

Нарисувайте вертикалните линии, за да направите връвчиците на балоните.

ПРАВИ ВЕРТИКАЛНИ ЛИНИИ

Нарисувайте прави вертикални чертички между точките, като следвате пунктирите.

Оградете животното, чието име започва със звука Г.

УЧЕБНА ЦЕЛ:  Усвояване на изписването на основни елементи на буквите. Свързване на 
буквата със съответния звук. Зрително-двигателна координация, фина моторика.

Дорисувайте къщата. Може 
да добавите облаци и слънце.



Справяте се страхотно!

БРАВО!

vvvv

БРАВО!
ПРАВИ НАКЛОНЕНИ ЛИНИИ

От прави наклонени чертички е съставена 
буквата Л. Допълнете редовете.

Нарисувайте прави наклонени чертички между точките, като следвате пунктирите.

Дорисувайте мечето, като свържете последователно точките от 1 до 9. 
После го оцветете.

Дорисувайте знаменцата на тази гирлянда. А сега нарисувайте още една под нея.

Това е буквата Л – като в ЛЪВ. Оцветете.

УЧЕБНА ЦЕЛ:  Усвояване на изписването на основни елементи на буквите. Свързване на 
буквата със съответния звук. Зрително-двигателна координация, фина моторика.

Оградете 
животното, 
чието име 
започва със 
звука Л.



Справяте се страхотно!

БРАВО! БРАВО!

Нарисувайте хоризонтални линии между точките, като следвате пунктирите.

ХОРИЗОНТАЛНИ ЛИНИИ

С прави хоризонтални и вертикални 
чертички пишем буквите Е, Н, Г, П, Т, Ш. 
Допълнете редовете.

Дорисувайте замъка. Оцветете го в любимите си цветове.

Оградете животните, в чието име се чува звукът Е.

Упражнете се да рисувате свързани помежду си вертикални и хоризонтални чертички.

Това е буквата Е – като в ЕЛЕН. Оцветете.

УЧЕБНА ЦЕЛ:  Усвояване на изписването на основни елементи на буквите. Свързване на 
буквата със съответния звук. Зрително-двигателна координация, фина моторика.


