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ПОРЕДИЦА  Dora  Моите книжки с картинки                                                                 

книжки с картинки за децата от детската градина 
 

       

Дора е дружелюбно и мило момиче. Направете  заедно с нея изречения с буквички от азбуката 
 и кажете азбуката на глас. Помогнете и да научи имената на всички животни и всички числа. 

 

******  

БАРБАРОНИТЕ отново са сред нас 

            

Пъстрото семейство на Татко Барба, мама Барба и техните седем деца изживяват различни приключения  
пълни с много изненади….  

 

******  

                                                                                 

Нели и принцеса   

             Здравейте!  Казвам се Нели и това е моят ДНЕВНИК. В училище ще има Ден на домашните 

любимци и само аз си ням животно, което да покажа. ..Ето защо сега бързичко трябва да си намеря. 

******  



Приключения в зоопарка: Спасяването на малката зебра 

     

Зоуи обожава животните и се грижи за тях всеки ден – играе с пингвините, храни лемурите                      и 

дори присъства на раждането на малката зебра Флаш. Но внезапно Флаш изчезва.                                              

Зоуи трябва да намери зебрата, и то бързо! 

******  

Лупо и Тумба, част 2 

 

Кратки приключения за енота Тумба и кучето Лупо и техните забавни и поучителни разговори: …. 

-Дали ще ми се случи нещо хубаво днес, Лупи?                                                                                                           

-Хубавите неща са като сутринта, Тумба. Винаги идват, стига да не ги проспиш….. 

****** 

  Кейти 

е брилянтна  в изобретяването на игри с братята и сестрите си, но е невероятна лудетина. Обича бясното 

каране на скейтборд, катеренето по опасни дървета и винаги се люлее толкова високо. 

****** 

      Витлеемска звезда                                              
Стихотворна приказка  с прекрасни илюстрации за деца в предучилищна възраст.  



****** 

 

Легендите говорят   

Старинни легенди, преразказани за млади читатели. Разказват за безпаметна любов и за грозни 
предателства, за геройски битки, за изкусни стрелци, алхимици и храбри рицари, 

за приказни дворци и замъци… за вечната борба между доброто и злото. 
 

****** 

Майсторът на фентъзи - Нил Геймън  
 

                                     Спящата и вретено          Од и ледените великани 

                                 

Тя била от ония горски вещици, които прокудили в покрайнините                                                                                             

на кралството преди хиляда години и зла като усойница. … 

…Имаше едно време едно момче с необичайното име Од…                                                                                

Името му означаваше  „Връх на острие” и носеше късмет.                                                                                                                                              

Една мрачна утрин Од тръгва да търси късмета си и се впуска                                                                                     

в приключение, което ще промени целия му сват. 

****** 

   Руски приказки 

Най-обичаните герои от руския фолклор:  Василиса Прекрасна и Кашчей Безсмъртни; Жар –птица и 

Иван Царевич; Царкинята жаба и Финист Храбрия сокол; Баба Яга и морския цар…                                                    

Ще прочетете вълшебни истории за смели юнаци и прекрасни девойки. Ще пребродите много 

царства, ще преминете през дълбоки гори, ще полетите в безбрежната шир..за да разберете,                                        

че доброто и справедливостта винаги побеждават.    



****** 

Мистерията на къщата с 

часовника 

 

Когато пристига в дома на чичо си в Ню Зебъди, любознателният сирак Луис Барнавелт не очаква, че му 

предстои да прекрачи прага на мистериозен свят – вълнуващ и пленителен, но и страховит .                       

Ще се наложи чичо Джонатан и неговата скъпа приятелка госпожа Зимърман да сдружат                                 

магическите си способности, за да победят силите на мрака. 

****** 

Юношеска фентъзи поредица „Скълдъгъри Плезънт” 

         

            Безликите      Скълдъгъри Плезънт       Да играеш с огъня  

Главни герои в поредицата са Скълдъгъри Плезънт – устат детектив, могъщ магьосник и заклет враг на 

злото и Валкирия – негова партньорка. Двамата ще се  противопоставят срещу всеки злодей и чудовище 

наумили  се да предизвикат края на света и да сеят разруха… 

***** 

Лешниковата гора 

                 

  Майката на Алиса изчезва и тя знае, че има само едно място, където може да я търси в Лешниковата 

гара. Момичето рискува всичко и се впуска в опасно приключение с помощта на съученика си Елъри, 

който е неотлъчно до нея. Но може ли да му вярва? Дали зад решението му да помогне не се крие нещо 

друго…. 

***** 


