
Първите ваканционни книжки, 
които поднасят знания 

под формата на приключения.

Поръчайте на www.e-uchebnik.bg

За да 
вземеш с 

отстъпка, 
кликни 

тук.

НОВО

Докато се забавлява, 
вашето дете 
неусетно учи!



Увлечено в приключение или вълнуваща 
история, всяко дете разбира света по-добре, 

запомня повече детайли, вдъхновява се да 
размишлява и да търси самї. Именно затова 

ние от „Просвета“ създадохме учебни 
помагала от съвсем нов род – ваканционни 
книжки с весели и фантастични истории, в 
които ненатрапчиво е втъкан материалът 

от учебната година. Целта е децата след 
първи, втори, трети и четвърти клас да 
си припомнят и затвърдят наученото, но 

неусетно – забавлявайки се. 

ИНОВАТИВНА КОНЦЕПЦИЯ

Поръчайте на 
www.e-uchebnik.bg
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Франзелен блок се извисява
в оризов новичък квартал, 
бананов автобус минава
по булевард от кашкавал.

Добре дошли, ви казва Хари,
сред вкусове и аромати.
Денят ви тук ще бъде шарен.
Добре дошли във Долината!

Здравейте, има ли някой гладен?
Щом сте дошли в моята Долина,
сигурно нещо ви се хапва.
Викат ми Хари Тумбака, видно е защо.
По тези места ще откриете какви 
ли не щуротии и всички те имат 
една цел – да превърнат храненето 
в истинско удоволствие! Тук никой 
не яде бързо, защото иска да се наслади 
на моите кулинарни изобретения. 
А вие какво обичате да хапвате?
Напиши кратък текст за любимото 
си ястие и за начина, по който
се приготвя то.

Хрупкавата долина на    Хари Тумбака

Детето е 
главен герой 

в забавна 
история.

 Поръчайте на 
www.e-uchebnik.bg
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Да започнем с Къркорещия хладилник! Той има 
специален звуков сензор – Ухото, и се отваря само 
когато чуе тумбака ви да къркори – така разбира, 
че сте наистина гладни. В долина като моята това 
е важно, защото не искам хората да преяждат и 
да дебелеят излишно. Пък и вкусът на храната се 
усеща най-добре, когато човек е гладен.
Какво има в този хладилник? Ще разбереш,
като откриеш думите, които трябва да се 
членуват с пълен член. 

Любопитни факти

   В началото морков е използван само като лечебно средство,
а не като храна.
   Лимон  служел и като средство против отрова.
   В Америка дълго време смятали, че домат  е отровен,
докато един ден Робърт Джонсън изял пред съдия един домат, 
за да докаже, че е безопасен. 
   В редица езици портокал  е известен като „китайската ябълка“. 
   Ориз  е една от най-важните храни за населението на Азия, 
където той замества хляб . 
   Банан  съдържа витамин В6, който осигурява добро настроение. 
   Картоф  е първият зеленчук, отгледан в Космос .

Преди време реших, че когато на хората не им се 
мият съдове, трябва да имат възможност да не го 
правят, без да им се струпват купчини от чинии
и чаши в мивките. Затова изобретих серия
Хрупкави съдове – можете да си поръчате топло 
какао например в чаша от вафлени кори, намазана
с вкусен крем отвътре. Така хем си пийвате, хем си 
гризкате вкусна вафла. Ако идеята ти допада,
добави в списъка срещу всеки съд, който става за 
ядене, каква храна може да бъде поставена в него.

лист от салата –

палачинка – 

карамелова купа – 

Всяка 
стъпка от 

приключението 
е скрито 

упражнение. 

 Поръчайте на 
www.e-uchebnik.bg
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Сетих се! 
Четири 

бисквити 
са един 

квадратен 
метър.

б) Използвай данните от чертежа и пресметни колко шоколада 
са нужни за покрива, ако размерът на един шоколад
е колкото този на една бисквита.

в) Понякога обаче вкусните къщички крият опасности.
Какво се е случило на Хензел и Гретел, ще разбереш,
като поправиш десетте грешки в текста.

Хлебната къщичка

   Хензел и Гретел видели, че къщичката била направена от хляп, 
с покриф от козунак и със прозорци от захар... Хензел протегнал 
ръце на горе и си отронил малко от покрива, а Гретел отчупила 
от стаклата и започнала да хруска. 
Изведнъж вратата се отворила и от къщичката се измъкнала 
една стара жена... Уловила ги за раце и ги въвела в къщичката си. 
Слатко ги нагустила – дала им мляко и палачинки с захар, ябълки 
и орехи. Но стърицата само се престорила на гостоприемна, 
а всъщност била зла вещица, която дебнела децата. Хлебната 
къщичка била само за примамка.

Всъщност освен готвач аз съм и архитект! Проектирал съм 
почти всички големи градове в Хрупкавата долина. Гордея се 
с Франзелените небостъргачи, както и с Кашкавалените хотели, 
които са много удобни, защото могат да се разтягат, когато 
има наплив от гости. Моята къща пък е направена от бисквити 
и шоколад. Дължината и ширината на къщата са по 5 м. 
Височината на един етаж е 3 м, а етажите са два. Стените
на къщата са от бисквити, а покривът е от шоколад.

Пресметни:

а) Колко бисквити са нужни
за стените на къщата,
ако вратата и прозорците 
заемат 8 кв. м, а бисквитите
са с квадратна форма
със страна 50 см?

Историята се 
разгръща чрез 

отговорите на 
всяка задача.

 Поръчайте на 
www.e-uchebnik.bg
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Разгледай някои от нашите експонати
и нарисувай своя картина за изложбата.

Обичате ли да ходите в картинни галерии? Не много? Ами това е 
защото не сте влизали в галерията в нашата Долина! Тук по стените
е наредено кулинарно изкуство – тигани и чинии, пълни с красиви картини 
за ядене. Имаме Рибна галерия, Шоколадова изложба и какво ли още не.

А чували ли сте за карвинг? Това е специална техника 
за оформяне на храни – предимно на плодове и зеленчуци. 
Можете да си направите цвете от ябълка или жаби от краставици! 
Направи и свой проект. 

Детето не 
се чувства 

на изпит, а е 
откривател 

и двигател на 
приключението.

 Поръчайте на 
www.e-uchebnik.bg
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Знам, че обичате сладолед! И аз го обожавам! 
Затова съм измислил лесен начин, по който да 
си го правя у дома. Вземам една кутийка за лед, 
пълня отделенията є с малко кисело мляко и 
ситно нарязани плодове и оставям в камерата. 
След минути имам малки сладоледени кубчета, 
които може да се хапват като бонбони.

Днес обаче съм поканил моите 20 приятели на гости, 
затова поръчах огромен кашон, пълен с кутии сладолед. 
Проблемът е, че докато чакам, си хапвам от сладоледа
и не зная дали ще остане нещо за тях.

б) Колко лева струва кашонът със сладолед, ако цената на 
една кутия е 5 лв. и отстъпката при купуване на цял кашон 
е 15 лв.?

в) Колко килограма сладолед е изял Хари, ако една кутия 
тежи половин килограм?

г) Пресметни останал ли е на Хари достатъчно сладолед, за 
да почерпи двайсетте си приятели, ако всеки от тях трябва 
да получи порция от 500 г.

а) Използвай картината и пресметни колко кутии е излапал Хари.

Ох!
Аз май прекалих.

Излапал съм 
цели кутии!
Дали ще остане

по малко и за моите
приятели?

Детето 
запомня 

повече, защото 
преминава 

през свързана 
история, а 
не просто 

поредица от 
задачки.

 Поръчайте на 
www.e-uchebnik.bg
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Чували ли сте за художник на вкусни пейзажи?
Да, има и такива художници! Например Карл Уорнър от 
Великобритания. Той създава пейзажи от вкусотии – град
с кашкавалени къщи, море от марули, летящи балони от тикви...
Разгледай рисунката и напиши кратък
фантастичен разказ по нея.

Детето 
развива своята 
креативност.

 Поръчайте на 
www.e-uchebnik.bg



За да бъдат тези книжки наистина различни, ни 
трябваше по-специална комбинация от автори в 

екипа. От една страна, това беше детски писател, 
който измисли историите и стихотворенията 
така, че децата да се чувстват, сякаш четат 

забавна детска книга, а не учебник. И разбира се, 
детски илюстратор, който даде цвят и живот 

на съществата от историите. От друга страна, 
доказани професионалисти с опит в създаването 

на учебници, които изработиха конкретните 
задачи и упражнения съобразно изучения материал. 
И от трета, опитни учители от началния етап, 

които успяха да втъкат учебната материя 
в забавните приключения по ненатрапчив и 

елегантен начин. 
Целта бе една: 

да превърнем обучението 
в приключение! 

Поръчайте на 
www.e-uchebnik.bg


