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СПЕСТЯВАНЕ НА ПАРИ
За купуване на подаръци от 
магазините са нужни пари. 
В какво може да събираш 
левовете и стотинките?

Какво да направим у дома, 
за да даваме по-малко пари 
за електричество?

Нарисувай касичка, в която да  
спестяваш твоите пари.

Предложи идеи за спестяване на пари.
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Каквa беда се е случила с жилището, играчките, учебниците 
и дрехите на това семейство? Как може да му се помогне?

Какъв е твоят личен бюджет?  
Колко от твоите пари ще дариш на 
хора, които се нуждаят от помощ?

Научи повече за благотворителните акции в нашата страна. 

 БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛНА 
АКЦИЯ

БАЗАР

Да направим кутия за дарения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
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По какво ще разбереш  кои стоки не 
са произведени в нашата страна?

По надписите им определи кои 
пари не са български.  

Проучи и запиши цените 
на ножицата, гланцовото 
блокче и лепилото. Колко 
пари са ти нужни, за да 
купиш тези стоки?

СТОКИТЕ В МАГАЗИНА

Сложи надпис на табелата.
Дрехи

Плодов
е и зе

ленчу
ци

Хлебни и
зделия

Заплащането на стоките и 
услугите се извършва с пари. 
Те са  различни – банкноти и 
монети.

№ Стоки Цена в лева и стотинки
1. Ножица _____ лв. и _____ ст.
2. Гланцово блокче _____ лв. и _____ ст.
3. Лепило _____ лв. и _____ ст.

Общо _____ лв. и _____ ст.

Producer ....................... 
Article .......................... 
Composition ................
Price/Cost .....................Производител:  ............  

Вносител:  ....................  
Артикул:  ......................
Състав:  ........................

Цена: ............... лв.
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ПРИЛОЖЕНИЯ  21, 27ПОРТМОНЕ
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Организирайте игра „Пари за здравословна закуска“.

Може ли лентичката за закопчаване 
да е с цветната страна навън?
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 13
ÎÆÅÍÈÅ 1333

ÌÎÈÒÅ ÏÀÐÈ

   ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ    ÃÎËßÌÎÒÎ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ    ÃÎËßÌÎÒÎ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ  

2  Êàê áè ïîñòúïèë òè? Îòáåëåæè êîå îäîáðÿâàø.

3  Êàê ïàçèø ïàðèòå ñè? Íàïðàâè ñè ïîðòìîíå.

ËÞ×ÅÍÅ

ÞÞ××ÅÍÅ ÈÈÅ ÃÎËÎ ßÌÎÒÎÒÒ ÏÐÐÈÊ

1 Çà êàêâî õàð÷èø ïàðèòå, êîèòî ïîëó÷àâàø? Íàðèñóâàé.
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ÇÀÙÎ ÄÀ ÑÏÅÑÒßÂÀÌÅ

       ÃÎËßÌÎÒÎ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ     ÃÎËßÌÎÒÎ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ     ÃÎËßÌÎÒÎ   

1  Êàê ìîæåì äà èçïîëçâàìå ïàðèòå. 
 Îòáåëåæè ñ  òîâà, êîåòî õàðåñâàø ïîâå÷å.

2  Êàêâà å ïîëçàòà îò ñïåñòÿâàíåòî. 
 Íàïðàâè ñè êàñè÷êà. 
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   ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ    ÃÎËßÌÎÒÎ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ    ÃÎËßÌÎÒÎ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ  

4 Íàïðàâè ñè áèëåò.

3  Òðÿáâà ëè äà ïëàòèø çà òåçè óñëóãè? Êàêâî è êúäå ïîëó÷àâàø?  
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