
Уважаеми ученици, родители и колеги, 

 

Извънредното положение постави всички ни в трудна 

ситуация, но в период на криза и предизвикателства за 

всички, можем да покажем, че пазим силата на духа си, 

националните традиции и вярата в бъдещето ни. 

Настъпва месец май, в който отбелязваме редица 

бележити дати и събития: 

- 1-ви май-Ден на труда; 

- 6-ти май-Гергьовден; 

- 11-ти май-Деня на светите братя Кирил и Методий; 

- 24-ти май-Деня на славянската писменост и 

култура. 

 

 

Предлагам ви няколко интересни игри, свързани с 

нашата азбука: 

Игра на думи 

Това е добре познатата ни игра, която започва като 

един от участниците казва азбуката наум, а друг му 

казва „стоп” и го спира. С буквата, до която е 

стигнал започват да се изреждат думи, които започват 

с нея. Играчите се редуват. Ако някой не може да се 



сети, отпада. Този, който остане последен печели и 

играта може да започне отново.  

Други варианти са думите да не започват с една и съща 

буква, а всяка следваща с последната буква от 

предходната. Също така може да увеличите сложността, 

като зададете допълнителни правила, като това да се 

изреждат само съществителни, само животни, храни или 

населени места например. 

Ако сте повече хора, може да се разделите на отбори, 

да определите продължителността на играта, например 5 

кръга и разбира се накрая да има награди за 

победителите. 

В същото време това е чудесна игра, с която може да 

учите най-малките членове на семейството на нови 

думички.  

 

Азбуката е навсякъде 

Ако все пак времето бъде благосклонно за празника, 

ето една игра за навън. Докато се разхождате, 

оглеждайте се за предмети и знаци, които приличат на 

буквите от азбуката. Развихрете фантазията си и се 

опитайте да намерите всички 30 букви. Ще успеете ли?   

 

 

Споделяйте вашите  въпроси, затрудненията,  които  

срещате,  за  да  намерим заедно най-доброто решение. 

Можете да се свържете с мен на електронната ми поща: 

svetla.todorova68@abv.bg 

 С уважение, Светла Тодорова–логопед 

 

 


