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***** 
Специална покана от Мая и Моте 

Включи се в играта, РАЗМЕНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ и спечели награда! 

 

 
1.Прочетете книжките за двете близначки Мая и Моте.  

2.Определете от коя книга са откъсите от брошурката, която ще намерите в 

библиотеката.3.Помолете някои от родителите ви да изпрати отговора на 

имейл адрес: izdatelstvo@fiut.bg най-късно до 20 май 2017 г. като не 

забравяте да напишете името и възрастта си и телефон за връзка и можете 

да участвате за наградите:  

5 бр. плюшени кученца, 10 бр. слушалки, 20 бр. раници и това неe всичко.. 

***** 
 

Мая пее много хубаво, но предпочита да пише песни и да ги изпълнява 

само пред хамстера си Гидо Гаус, защото корема и се свива, ако трябва да 

излезе на сцена.... 

  
Моте кара уейвборд, постоянно защитава Мая и обожава Мъжки – нейното 

куче, което случайно намира в парка. 

Двете живеят в една къща с маман, която е оперна певица и французойка – 

и затова от време на време говори на френски 

 и татко им, който има магазин за играчки – яко, нали! 

 

mailto:izdatelstvo@fiut.bg


***** 
 

 

 

Приказки . Шарл Перо 

 

 
 

В книжката ще намерите обичаните от всички деца приказки за: 

Пепеляшка; Котаракът в чизми; Рике с перчема; 

Красавицата и звяра; Червената шапчица 

 

***** 
Толкин, Джон Роналд Руел. Писма от Дядо Коледа 

Всяка година децата на Дж. Р. Р. Толкин получавали писма от Дядо 

Коледа. В тях се разказвали истории за приключения и пакости, за битки с 

гоблини и пиршества с елфи. Всяка илюстрация, марка и плик, изработени 

лично от Дж. Р. Р. Толкин, представляват същинско произведение на 

изкуството и са поместени в тази книга заедно с пълния текст на писмата. 

      
 

***** 
 

Елин Пелин.Светът на приказките   

 

***** 



Хименес Пако.Кръгчета на пързалката 

Кн. 3 от поредицата за Soy Luna 

 

Животът на Луна не спира да се преобръща. Отборите по кънки трябва да 

се подготвят, за да изберат кой ще представи „Ролер” на международното 

състезание по танци на ролкови кънки. Задачата не е лесна, но Луна и 

приятелите и са решени да не изпускат тази възможност. Луна ще се опита 

да накара Симон да не се връща в Мексико, докато открие какво всъщност 

изпитва към него.. 

     
***** 

Най-добри приятелки завинаги от Холи Робинс 

 

4 най-добри  приятелки – Ели, Джес, Лекси и Ниша  

за приятелството, страховете и радостите в училището и извън него. 

 Играй за победа!              Голямото училищно представление  

   

 
***** 

Ерик Найт. Ласи 

История за едно куче от породата Коли, което изминава повече  

от хиляда километра, за да се завърне при своя господар.  

***** 


