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Забавлявайте се като учите с костенурката, охлювът и калинката! 

Сезоните и часовникът е игра за предучилищна възраст, с която децата могат да научат концепцията за 

цикличността на времето. 
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Пъзели с четирите сезона 
Четирите пъзела на сезоните изобразяват пейзаж характеризиращ се с цветове и елементи, характерни 

за всеки сезон: плодове, цветя, дървета, животни, облекло и дейностите на децата на открито. По този 

начин детето може да се идентифицира с рисунките, наблюдавайки как природата се променя с 

преминаването на сезоните. Препоръчително е, особено за по-малките, да направи един пъзел 

наведнъж, така че детето да не се отегчава и достига целта по-лесно. 

След като детето сглоби всички пъзели, ние можем да го стимулираме като го накараме да забележи 

разликите при четирите сезона. Можем например да им предложим „игра на изследователя “, като по 

този начин стимулираме любопитството им в търсене на подробности. Можем да попитаме например: 

„Нека търсим цветята заедно през пролетта! И къде са плодовете през лятото? Какви плодове се 

намират през пролетта? Вижте, през зимата има много животни, които спят зимен сън в бърлогата си! 

Кой съм аз?". 

 
Часовник охлюв 
Преди да започнете игра е необходимо да сглобите стрелките на часовника, както е показано на фигура 

1. Охлювът е цветен и забавен аналогов часовник, с който можем да научим часът като местим 

стрелките. Ако децата все още не познават числата, те могат да се забавляват като въртят стрелките, 

симулирайки функциите на часовника и опознавайки рисунките.  

В основата на охлюва има някои илюстрации, които представят типични действия от деня, с които 

детето може да асоциира действията, представени в различно време. Всъщност можем да посочим 

конкретен момент като закуска, следобедна закуска или време за сън, като показвате на детето по 

часовника, съответното време. Освен това можете да използвате часовника през различните моменти от 

деня детето. Например, ако си има своето време за 

закуска, ние можем да го попитаме: „Колко е часът? Нека да разгледаме времето на 

часовника на охлюва заедно! ».  По този начин детето може да придобие представа за цикличността на 

времето. 



 
Калинка с дните от седмицата 

 
Калинката ви запознава с дните от седмицата чрез различни асоциации 

от детски песнички илюстрирани на седем картончета. Започва се от 

неделя (Sunday) и завършваме със събота (Saturday), като сглобите 

съответната песничка за седмицата. Детските песнички са забавен и 

ефективен начин да стимулирате паметта на децата и по този начин 

могат да научат нови думи, чрез емоционалното участие и музикалните 

рими. Можете да си играем с калинката с дните от  седмицата, която 

насърчава детето да отделя всички кръгли картончета с дните от 

седмицата; след това да четете заедно стиховете от детските рими. 

 

Костенурка с месеците и сезоните  
Играейки с костенурката, децата ще се забавляват с двустранния пъзел 

като научат месеците и сезоните. От едната страна се нареждат 12 пъзела 

съответстващи на месеците на година, идентифицирани със съответното 

име и чрез изображения, което ги представя. На гърба има илюстрации на 

четирите сезона, представени от феи, главни герои от приказки. 

Нека насърчим детето като стимулираме творчеството и въображението 

му! 

Как се е родила Пролетта 
Сезоните не съществуват отдавна. Светът беше тъмен и пуст и 

слънцето се беше скрило зад облаците. Един ден, лъчът на 

слънцето изплува от облака и освети света. На Земята се роди 

красиво момиченце, с розова рокля и корона от маргаритки. 

Детето се огледа наоколо, после полетя и, сякаш като магия, 

изрисува света с хиляди цветове. Сини океани, синьо небе, кафяви 

планини и хълмове, зелени гори и поляни изпъстрени с цветя. 

Скоро се родиха и животните. Лястовиците летяха щастливо в 

небето, малките животни се гонеха в гората, грациозни пеперуди 

си бъбрят с пчели и калинки. Изведнъж калинката кацна на рамото 

на детето и попита: „Кое си ти, красиво момиче?“ 

"Аз съм феята на сезоните", отговори момиченцето, "и идвам от 

далеч да донеса пролетта! ” 

 



Магията на лятото 

 
Една сутрин през пролетта слънцето разпръсна лъчите си, усмихвайки 

се, галейки 

планините, хълмовете и всички поляни. 

Феята на сезоните започна да лети над полетата и, магически, 

плодовете започнаха да узряват: розови праскови по дърветата, кайсии, 

пъпеши и вкусни дини. Зелената пшеница на нивите се оцвети в  

златисто и сред стеблата се появиха червени макове. В близките полета, 

слънчогледите следваха лъчите на слънцето до залез. В езерото жабите 

заподскачаха, гмуркайки се щастливо, за да се охладят, докато 

пчелите усилено летяха от цвят на цвят, с намерение да събират 

прашец. А междувременно, вкусни горски плодове узряха в гората: ягоди, къпини, малини, боровинки. 

Феята беше свършила наистина добра работа: тя беше донесла лятото! 

Есента дойде 

 
Лятото отмина и слънцето започваше да се уморява. Беше време 

за почивка. Феята на сезоните, летеше в небето и пееше: 

„Поздрави на лятото и слънцето! Ето, нося ви нов сезон! ». 

Слънцето бавно оттегли лъчите си. Беше студено и зелените 

дървета се оцветиха в червено, жълто и кафяво. След това, 

клоните съблякоха своята премяна и светът беше обвит в килим 

от сухи, скърцащи листа. Есента беше пристигнала и донесе 

много нови храни като кестени, орехи, лешници, грозде и нар. 

Зима 
 

Един ден от далеч дойде студен вятър, който помете последните есенни 

листа от дърветата. Слънцето се уви в сив облак, а на земята ставаше все 

по-тъмно и по-тихо. Една сутрин Феята на сезоните започна да танцува 

сред голите дървета, пеейки: 

Вълшебна магия, тук е радостта! 

Вълшебна магия, вземи си мрака! 

Вълшебна магия, слезе от небето! 

Вълшебна магия, знаете как да го направите! 

Снежинките започнаха да падат, завъртайки се от небето.  Те облякоха 

Земята с меко бяло одеяло. Планините, хълмовете, покривите на 

къщите, дърветата, поляните ... всичко беше покрито с бяло снежно 

одеяло! Беше прекрасно шоу! Няколко малки птици си тананикаха по 

свежия сняг, докато от комините на къщите се извиваше дим. Феята 

донесе зимен сняг, най-студеният от сезоните. 

 

 


