
       

       Скъпи      , 
 Ако искаш  да  зарадваш         
 с     , трябва  да  намериш  
 коледното        . 
 Качвай  се  в                           и         

  обиколи  всички                 ,  за  

  да  спасиш Коледа.  
 Реши                  и   ще   узнаеш  

  откъде   да   започнеш. 
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Връх Еверест, Азия 
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ТЕМАТИЧНИ КАРТИ С ПРИРОДНИТЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ, КЪДЕТО ГОРСКИЯТ ЕЛФ Е РАЗПРЪСНАЛ КОЛЕДНОТО ВЪЛШЕБСТВО 



     Пещерата Шове във Фран-

ция (Европа) съхранява около 

хиляда праисторически скални 

рисунки на животни и пещерни 

хора, нарисувани преди повече 

от 33 хиляди години. Пещерата 

представлява кухина в земята, 

образувана от естественото 

изветряване на скалите. 

 Връх Еверест е най-високият 

връх на Земята. Издига се на      

8 848 м надморска височина в 

планината Хималаи на грани-

цата между Китай и Непал в 

Азия. Името му в превод от 

китайски означава „Богиня на 

вселената“.   

 Езерото Хилиър, разположе-

но на остров Мидъл в югоза-

падната част на Австралия, е 

невероятен природен феномен. 

То е нежнорозово, заради цвета 

на бактериите, живеещи в него. 

Бреговете му са покрити със 

солни наноси, изхвърлени от 

изключително солените му 

води. 

 

      

Сахара е най-голямата горе-

ща и третата по площ пустиня в 

света (след Антарктика и 

Арктика). Запълва почти цяла 

Северна Африка и заема повече 

от 1/4 от  континента. 

Пустините са безплодни зони, 

образувани от разрушени скали. 

 Цветната река Каньо 

Кристалес се намира в 

Република Колумбия, Южна 

Америка. Чудната река си 

провира път между скалистите 

части на Гвианското плато. 

Много хора я наричат “Течната 

дъга”, поради разнообразието от 

жълти, черни, зелени, сини и 

червени цветове. 

 Заливът Мейн, Северна 

Америка, е най-големият залив 

в Атлантическия океан. Той е 

едно от най-важните морски 

местообитания в света. 

Граничи с три държави 

(Масачузетс, Ню Хемпшир и 

Мейн) и две канадски 

провинции (Ню Брунсуик и 

Нова Скотия).  

 

      

ПЕЩЕРАТА ШОВЕ, ФРАНЦИЯ ВРЪХ ЕВЕРЕСТ, АЗИЯ РОЗОВОТО ЕЗЕРО, АВСТРАЛИЯ 

ПУСТИНЯТА САХАРА, АФРИКА ЦВЕТНАТА РЕКА, Ю. АМЕРИКА ЗАЛИВЪТ МЕЙН, С. АМЕРИКА 

ОПИСАНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ 



1. 

Намери животното с 
рог на носа. Назови го.  

Вземи третата буква 
от името му.  

— Можеш ли да предположиш как (с какво)

първобитните хора са осветявали пещерите, за 

да рисуват?  

— А с какво са рисували? Какви на цвят са 

били боите им, с които са рисували? 

 

*** 

 

Записваме буквите отговори на картата с 

континентите – в случая Европа. 

Ако отговориш вярно на въпроса джокер, ще 

се озовеш на следващото място и ще намериш 

улика от коледната бъркотия на Горския елф. 

 

Въпрос джокер:  

В кои райони (къде) на Земята през 

деня е много горещо, температурите 

достигат до 50оС, а през нощта е адски 

студено, температурата е 0оС?  
https://sovichka.eu 

2.  

Намери животното с 
рога на главата. 

Назови го.  
Вземи първата буква 

от името му. 
  

ЗАГАДКИТЕ В ПЕЩЕРАТА ШОВЕ 

Успя ли да 
разпознаеш 

какво е 
нарисувано? 
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ПОСЛАНИЕТО НА ФАРАОНА 
Вече сме в пустинята Сахара. Колко жарко и горещо е 

само, но ние сме тук, за да открием частиците коледно 
вълшебство. Ахаа, ето ги и тях – в посланието на фараона.  

Но как да разберем какво пише? Кактус? Слънце? Гущер?! 

Ключето е в книгата – цифрата срещу всяка буква от 
картинката отговаря на съответната по ред буква от 
азбуката.       

      Можеш да поставиш частиците вълшебство тук:  

– Ако пустинята е най-топлото място на планетата, то къде 
е най-студеното?  

– Някъде, където има сняг и лед. 

– Тогава да не губим време и да потегляме към следващата 
частица коледно вълшебство, която е скрита в снеговете на 
най-високия планински връх... 



Вече си в  планината Хималаите, където снощи е натрупал пухкав сняг. 

Върху снега някои неуморни животинки са оставили следи. 

1.Можеш ли по следите вдясно да предположиш колко животни са 

минали по снега? 

2.Кои са тези животни?   

3.Вземи първата буква от името на животинчето, което е оставило 

следи горе вдясно. 

4.Вземи първата буква от името на животинчето, оставило следите си 

долу вляво. 

5.За да продължиш към следващата улика, попълни ребуса. 

1     ; 1    ; 1      ;1    ; 1      ; 1    ; 1     ; 3     ; 3      ;1    ; 5      ; 1  

1     ; 1    ; 1      ;1    ; 7      ; 1    ; 1     ; 1     ; 1      ; 1   ; 5      ; 7  
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За да узнаеш накъде се движи корабчето, е нужно да решиш пъзела. Изрежи елементите и ги подреди 

според цифровите указания от 1 до 12. 
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Ето, че вече си на брега на най-красивата река в света – Каньо Кристалес (Цветната река) в Южна Америка. За да откриеш 
коледното вълшебство, е необходимо да разбереш кой е първият цвят, обагрящ водите на реката. Можеш да узнаеш от 
описанието в тематичната карта. Сега вземи от названието третата буква.  

Успя ли да научиш как хората наричат цветната река? (“Течната дъга”). От втората дума вземи последната буква.  

След като си имаш още една частица от коледното вълшебство, спокойно можеш да се отдадеш на малка арт почивка, като 
превърнеш реката, където лисичето лови риба, в Каньо Кристалес. 

Обикновено реките се вливат в моретата или океаните. Реката от пет цвята се свързва с Атлантическия океан, което 
логически ни отвежда към следващата наша улика. Но... за целта ще се наложи да си изработим по-голям кораб. 

https://sovichka.eu 



ОРИГАМИ КОРАБЧЕ В ОСЕМ СТЪПКИ 
1. Изрязваме квадрата.   

 

2. Прегъваме на две. 

 

3. Прегъваме на две и по другата страна. 

 

 

4. Оформяме квадрат от получения правоъгълник.  

 

 

5. Прегъваме по диагонал едното външно квадратче.  

 

 

6. Прегъваме останалите три квадратчета в противоположна  

посока.  

 

 

7. Разтваряме от плоската страна до получаване на квадрат.  

 

 

8. Разтваряме страничните триъгълници.  

 

9. Готови сме да отплаваме. 

https://sovichka.eu 



Вече сме в Атлантическия океан. Пътуваме с корабчето към залива Мейн, където се намира най-голямата научна лаборатория.  

Запознаваме се с географското понятие залив – вода, вдадена в сушата, и пристъпваме към цветния експеримент.  
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жълто + синьо = 

синьо +  червено = 

червено + жълто = 

жълто + бяло = 

синьо +  бяло = 

червено + бяло = 

Когато получим розов цвят, обясняваме, че има едно езеро в света, чиято вода не е синя, нито тюркоазена, а розова.  

От тематичните карти научаваме за природния феномен и правим макет на розовото езеро в Австралия.  
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ЕКСПЕРИМЕНТ 

https://sovichka.eu 

Материали: Сол, капкомер, табличка, вода, розова боя 

 

Описание:  

1. Оцветяваме водата в розово до получаване на 

млечнорозов цвят. 

2. В суха табличка поставяме 3 лъжици сол.  

3. Правим в средата на солената купчинка дупка и 

оформяме малко кладенче.  

4. Изпълваме кладенчето с розова вода с помощта на 

капкомер. 

5. Пред нас е розовото езеро. 

сол 

сол 

В езерото плува бутилка с тайно писмо в нея.  

ЕКСПЕРИМЕНТ 



Вълшебен жезъл 
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