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БЪЛГАРИЯ 

От  Белослава Утманова IV в клас  

              142 ОУ Веселин Ханчев 



 Столицата на България е 

София. 

 В София, и не само в нея, има 

 много на брой любими игри. 

 Всички знаят поне една от тях: 

 народна топка, стражари и 

 апаши, дама, ластик ,  

 топчета, фунийки, гоненица , 

 криеница, сляпа баба . 

  Това са едни от най-играните 

 игри в България. 



Австрия  
• Столицата на Австрия е 

Виена. Австрия граничи с 
Лихтенщайн и Швейцария на 
запад, Италия и Словения на 
юг, Словакия и Унгария на 
изток, Германия и Чехия на 
север. Най-любимите детски 
игри на децата там са 
гоненица «Статуя» и 
преследване на третия 
играч. 



Кристина 
Чавдарова 

• Здравей на немски е hallo 
(хало) 

• Благодаря на немски е 
danke (данке) 



Албания 
От Кристиян Великов, Калина Георгиева и Сталиан Георгиев 

4а 



Албански език 

Tungjatjeta-Здравей 

Urdhëroni-Заповядайте 

Falëminderit-Благодаря 

Të fala shumë-Много поздрави 

Mirupafshim-Довиждане 

 

    



Албански игри 

• В Албания най-играните игри са: народна топка, ластик, 
скачане на въже, баскетбол, криеница и др. 

• Там всяко дете играе тези игри и се забавлява. 

• Затова всяко дете е щастливо. 



Ето снимка на знамето на Албания 



Снимка как изглежда Албания на 
географската карта 



Снимка как играят децата 



АНДОРА 

Стефан, Лена и Наско 

4г 

142ОУ“В.Ханчев“ 



Княжество Андора е малка страна в Югозападна 
Европа, която няма излаз на море. Тя се намира 
между Франция и Испания, в източната част на 
планините Пиринеи.  

 

 



Най-големият естествен парк в Андора - долината Мадриу-
Перафита-Кларор, е обявен за обект на световното културно 
наследство на ЮНЕСКО през 2004 г. и заема 9% от 
територията на страната. Тя е съставена от ледници, 
залесени долини, широко зелени пасища и скалисти 
планини. 



Андорците представляват малка част от населението на своята собствена страна – само 
около 33 % от жителите. Най-голямата група чужденци са испанците (43%) 
португалците са 11%, а французите – 7% 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B8


Приблизително 9 
милиона туристи 
годишно посещават 
Андора, в нейните 
летни и зимни 
курорти. Ценно 
природно богатство са 
и множеството 
минерални извори с 
температура на водата 
от 10 до 80 градуса. 
 

http://www.suntravel.bg/gallery/0/big_470209cbf5588ae8b506a34a93c5462b.jpg


Държавното 
устройство е 
парламентарно 
княжество, 
представлявано от 
двама конституционни 
съуправители 
(държавни глави) – 
президентът на 
Франция и епископът 
на Сео де Урхел 
(Испания). 

http://www.suntravel.bg/gallery/0/big_50f962f2184291cf0243a372fc2059ea.jpg


От Александър Стоянов – 4a 



Բարեւ Ձեզ  

                                       

Благодаря-                                         
-     Шноркалут‘юн 
 

շնորհակալություն  Как си?-                            
-Инч‘пес йес? 

Ինչպես ես?  

- 

 
 
 

Колко е часа?- 
Ժամը քանիսն է?  - 

Зхаму к‘анисн е? 

 
 

Армения- 
Հայաստան  

Хайастан 
- 

Думи на арменски 



В Армения 
децата от 6 до 
8 години имат 
задължителни 
уроци по шах. 
При тях шахът 
е нещо като 
религия.  

За разлика от православни и католици, които 
отбелязват Преображение на 6 август, арменците го честват 
по-рано и празникът е подвижен, макар винаги да се пада в 
неделя. Той се отбелязва 7 седмици след Петдесетница или 14 
седмици след Великден и обикновено се 
пада в периода между 28 юни и 1 август.  
На този ден от рано сутринта хората се поливат и пръскат с вода 
по улиците, като в обичая участва всяка къща. Популярни 
са  поговорките „Никой не остава сух на този ден!” и „Не се сърди, 
че си мокър!”. Вярва се, че водата на този ден има целебна сила, 
носи любов и очистване. Затова се смята за грях, ако някой се 
обиди, че е поливан с вода. Според някой тълкувания Вартавар 
буквално означава „поливане с вода”.  
По традиция на този ден се берат цветя и особено рози – 
според разпространената представа това е отглас от 
предхристиянската арменска традиция, свързана с почитането 
на богинята на нравствеността и плодородието Анахид (Анаи
т) 
и богинята на любовта, красотата и водните стихии Асдихг (
Астхик). Затова денят е известен и 
като Вартавар или Вардавар (букв. искрящо от рози) – 
т.е. Празник на розите. Цветята се носят в храма, като 
преди литургията листата от цветовете на розите се накъсват и 
потапят в съд с вода, който се поставя на олтара и стои по време 
на цялото богослужение. След това свещеникът поръсва с тази 
вода вярващите.     



[Благодаря за вниманието!] 



Столица: 

БАКУ  



Привет!                           Salam!  

Къде учиш?            Harada oxuyursan? 

Как си?                   Necəsən?  

Какво обичаш?                          Nəyi sevirsən? 

Как се казваш?                          Adın nədir ?  

Приятно изкарване!                  Yaxşı vaxt keçirin! 

От къде си?                                Sən haradansan? 

Коя е любимата ти храна?      Ən sevdiyiniz yemək nədir? 

Приятно ми е да се запознаем! Sizinlə tanış olmaq çox xoşdur! 

Изготвили: 

                                  Виктор Петров, Георги Караасенов, 

                               Елена Петрова, Мариян Караасенов - 4г клас 



26 

Беларус 

Емилия,Вероника 

Изабела,Райна 

Анелия       

4г клас,  

142 ОУ “В.Ханчев“ 
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здравей-добры дзень 

довиждане-бывай 

добър ден-добры 

дзень 

благодаря-дзякуй 

 



28 

Игрите в Беларус 

ЛЯС-ЛЯС, ВРЕМЕ ВЕЧЕ! 

ХЕДЖЕХОГ И МИШ 

Познайте, КОЙТО ГЛАСУВА 

КАКВО ПРАВИШ? 

БЛИЗНА МУЗИКА 

Скрийте ръцете си! 

ВЪЗЕЛ 

  



ЛЮБИМА ИГРА НА 
ДЕЦАТА ВЪВ 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
ИЗГОТВЕНО ОТ ИВАН ПЕТКОВ 4В КЛАС 142 ОУ „В.ХАНЧЕВ“ 



ЛЮБИМА ИГРА НА ДЕЦАТА ВЪВ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Е РЪГБИ 



ПРАВИЛА 

• В ръгбито има 15 играчи от всеки отбор и са нужни различни умения за всяка позиция. Хора с всякакви 

размери са привлечени от спорта, защото за някои позиции са нужни по-едри хора, а други са заети от по-

дребни. Ръгби във варианта с 15 играчи се играе на игрално поле, ненадвишаващо 100 м. дължина и 70 м. 

ширина, най-често с тревно покритие, но е възможно също пясъчно, глинено, снежно или покритие 

от изкуствена трева. Топката има овална форма с дължина 30 см. Направена е от кожа или изкуствена 

материя. 

• Целта на играта е всеки от двата отбора на терена да отбележи възможно най-голям брой точки чрез 

придвижване с топка в ръце или с крак. Целта на отбора владеещ топката е да я задържи и да се придвижи 

напред, за да отбележи точки. Ако не успее да постигне това, отборът губи владението на топката в полза на 

противниковия отбор [9]. По време на играта всеки играч може да взема топката и да тича с нея, да я подава 

на друг играч и да блокира (задържа) противник, който държи топката. Играч няма право да подава топката 

напред с ръка. 

• Точки се отбелязват, когато топката да бъде затисната от играч в противниковото точково поле, което носи 5 

точки и правото на допълнителен удар с крак във вратата – 2 точки. Затискането на топката в точковото поле 

се нарича есе (от френски) или трай (от английски). Гол чрез удар с крак по време на играта се отбелязва по 

два начина, след наказателен удар и след удар ждроб, които носят 3 точки. 

 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B2%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8A%D0%B3%D0%B1%D0%B8


ДУМИ НА АНГЛИЙСКИ  ЕЗИК 

• Здравей-  Hello 

• Добър ден-Good afternoon 

• Как си-How are you 



Гърция 

От Невена от 4в клас 



Повече за Гърция 
• Това е полуостровна и планинска страна, 

разположена в Югоизточна Европа, на Балканския 
полуостров. Страната има най-голямата 
крайбрежна ивица в Европа (13,676 км) поради 
многобройните си острови. Гърция има общо 2000 
гръцки острова, но само 168 са обитавани. 
География на Гърция и нейната позиция: страната 
се измива на изток от Егейско море, на запад от 
Йонийско море и на юг от Средиземно море. 
Планински пейзажи на Гърция: Две трети от 
територията е покрита с планини. Най-високият 
връх на планината е на връх Олимп, на височина 
2917 метра. Страната е много богата на природни 
ресурси, осигуряващи нефт, магнетит, лигнит, 
боксит, водноелектрическа енергия и мрамор. 
Географията на Гърция е отбелязала развитието на 
много цивилизации през вековете. Специфичните 
особености на географията на Гърция създадоха 
еднаква природна среда. Гърция има богато 
разнообразие от флора и фауна и много видове са 
оригинални в тази страна, което означава, че те се 
срещат само там в света. Тези редки видове се 
намират в горите, езерата, реките, подземните 
пещери и каньони. Всъщност варовикът и 
вулканите на Гърция съсипаха гръцката територия 
и позволиха да се образуват много пещери и 
каньони. Нашето ръководство предлага 
информация за природните характеристики на 
Гърция: география на страната и гръцките острови. 

 
 
 

• Гърция е уникална страна в южната част на 
Балканския полуостров с богато 
историческо наследство, живописна 
природа и мек субтропически климат. 
Пейзажът е много разнообразен. Малките 
градчета и села, потънали в зелени 
планински склонове и живописно 
изрязаните брегове на заливите, където се 
плискат ласкаво морските вълни създават 
неповторим колорит и изящество. 
Морското крайбрежие е топло и чисто. 
Моретата, заобикалящи Гърция преливат в 
изумителни цветове – Йонийско море – от 
синьо-зелено до ярко виолетово, 
Сароническия залив и Егейско море са 
изумрудено- сини. 
 



Какви игри играят децата в Гърция 
• Игра на ябълки 
• Тази игра прилича много на нашата народна топка. В 

‘Игра на ябълки’,децата са разделени на два отбора и се 
целят с топка. Когато някое дете хване топката, без тя да 
е тупнала, детето печели ‘ябълка, с която може да спаси 
оцелен съотборник или себе си,т.е.,ако вече имаш 
ябълка и те оцелят, ти можеш да останеш в играта и да 
продължиш. 

• . 
 

Баскетбол 
Баскетболът се играе с топка, от два отбора с по пет играча всеки. 
Всеки от отборите се опитва да направи повече точки от дтугия 
вкарвайки топката в коша на противника. Размерът на игралното 
поле е 28 на 15 метра..Кошът се намира на 3,05 м височина. 
Баскетболът се играе предимно на закрито и открито . Точки се 
получават за преминаването на топката през мрежата на коша на 
противника отгоре надолу, а отборът с повече точки в края на играта 
печели. Топката може да се придвижва чрез тупкане в земята 
(дриблиране) или чрез подаване между съотборници (пас). 
Контактите от близо се смятат за фалове и не са разрешени и има 
ограничения за това как може да се манипулира с топката. 

Баскетболната среща е разделена на четири 
четвъртини, като в американския баскетбол те 
продължават по 12 минути всяка, а в Европа – по 10 
минути. 
 Точки 
Попадение в коша, реализирано със стрелба пред 
линията за три точки (на 6 м от коша) се награждава с 
две точки, а попадение от или зад тази линия – с три 
точки. При фалове, извършени в полето преди 
линията за три точки, се изпълняват два наказателни 
удара от линията за наказателни удари. Ако фалът е 
зад линията за три точки, се изпълняват три 
наказателни удара. Всеки вкаран наказателен удар 
носи една точка. 



ДАНИЯ 
Изготвил Лъчезар Христов 



• Децата в Дания предпочитат да играят на открито в паркове и 

гори. Детските им площадки са направени от естествени 

материали. 

 

• През студените месеци се занимават с настолни игри и 

посещават музеи, в които могат дори да пренощуват. Има детски 

музеи, музеи на викингите, технологични музеи. 

 

• Като повечето деца и децата в Дания играят компютърни игри, но 

те са образователни. Много популярни са игрите, които ги 

обучават как да се хранят здравословно. 

 

• Най-много от всичко децата в Дания обичат да играят с лего, 

защото Дания е родината на Lego. Имат различни лего центрове и 

огромен Lego House & Park в град Билунд.  

Hej 

Здравей! 

Тak! 

Благодар

я! 

Столица: 

Копенхаген 

Очертания: 

 



      Презентация на "Любима детска игра в Европа" 
       

 от Максим Младенов Генчев, 4 в клас 
142 ОУ " Веселин Ханчев " 

 

  



  Най- разпространени игри:          "Здравей!" на ирландски: "Dia dhuit!" 

•Хърлинг         

•Камоги 

•Гаелски футбол 



Исландия 

 



Любими игри в 
Исландия 

1. ИГРА Loopit 

2. ИГРА НА ФОТОГРАФИЯ 

3. ДВОЙНИЦИ 

4. ВОЛЕЙБОЛ ЗА ЕДИН 



Малта 
От Антония Тонева,4в клас 



Малта 

• В Мдина, старата столица на Малта, са 
забранени колите.  Привилегията да ползват 
автомобили имат само малка част от местното 
население, коли на Бърза помощ, пожарна, 
или при специални поводи - като сватби и 
погребения. По тази причина и градът е 
известен още с прозвището „мълчаливият 
град“.  Малта има два официални езика: 
малтийски и английски, като почти 90% от 
населението говори английски. До 1934 г. 
италианският е бил официалният им език, 
преди да бъде отменен. Интересното е, че 
малтийците сега говорят много повече 
италиански, отколкото когато е бил 
задължителен (66% от населението в момента 
говори езика, в сравнение с 14% през 1931 г.). 

• Малта се намира в сърцето на Средиземно 
Море. Малта е една от най-малките страни 
в света. От 269 държави в цял свят, тя е на 
219-то място и е най-малката страна в 
Европейския съюз.  Това не пречи, обаче 
да е на осмо място по гъстота на 
населението в света. На много хора трябва 
да им харесва да живеят там! :) Република 
Малта е всъщност група от седем острова. 
Най-голям е остров Малта, последван от 
Гозо. А между Малта и Гозо е един малък 
остров, наречен Комино. Другите четири 
малтийски острови са необитаеми. По-
голямата част от населението на Малта 
живее в столицата на страната, Валета. 
Населението на Малта, включително и 
на  Гозо и на Комино, е малко над 445 
хиляди, а според последни данни във 
Валета и околностите на града живеят 
около 394 000. На остров Гозо населението 
е 37 000, като във Виктория (или известен 
още като Рабат) – неговият най-голям град, 
са 6900.  И сега най-интересното: Комино 
има само 4 постоянни жители.  



Антония – 
4в 



КИПЪР 
Борис Венциславов Благоев 

4в КЛАС 



 Република Кипър (остаряло българско наименование: Кипрос) е държава, 
разположена на остров Кипър. Двата основни и официални езика в Република Кипър са гръцки 
и турски. Остров Кипър е разделен на три части – Република Кипър (член на ЕС), 
Севернокипърска турска република (която няма официално международно признание извън 
Турция) и британските военни бази Акротири и Декелия. 

 Градът с най-голямо население е Лимасол – над 70 000 души. Столицата Никозия е на 
3-то място по брой на населението с 42 000 жители.  

 Традиционните детски игри в Кипър са: Зизирос(цикада),Надбягване с 
чували(Сакулодромис),кърпичка(ена-мантили), катомугия, игра на въже (диелкистинда). 

 

Здравей-γεια; как сте-πως είσαι; Добър ден-Καλησπέρα; Аз съм ваш приятел-Είμαι ο φίλος σου; 
благодаря-ευχαριστώ(ефчаристо); 

 
ΚΎΠΡΟς 





! 



z 

Казахстан 



z 

„Здравей“ на 

казахски: 

Сәлеметсіз бе 



z 

Изработили: 

Маги и Деси 

4б клас 



Виктория Мартинова Свирчева 
4в клас, 142 ОУ ,, Веселин Ханчев’’ 

Кралство Швеция столица Стокхолм  



Maypole 

Kubbs 

Välkommen!         Добре дошли! 

Hej or hej hej! Довиждане! 

Hej!                 Здравейте! 

Някои фрази на шведски: 

Любими детски игри в Швеция 



Вики С. - 4в 



Столица: Люксембург 
 

Официални езици: 
люксембургски, френски 

и немски 
 

Кралство 
Люксембург 



Здравей/Hallo 

Чао/Äddi 

Как се казваш?/ 

Wéi heeschs du? 

Приятна игра!/ 

Genéisst d'Spill! 

Най-любима игра на децата е футболът, а 
по-възрастните обичат да играят петанк. 



Адриана Стоянова 
СТАВРУ 

 

Ivв клас, 142 ОУ „Веселин 
Ханчев“ 

Люксембург 



Литва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Презентация на Дарина Цветкова от 4в клас 



Литва 
• Литва, официално Република Литва, 

 е държава в Североизточна Европа. 
 Тя е най-голямата от трите балтийски  
държави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Столицата на Литва е Вилнюс. 
Градът е стнал столицана 16 
февруари 1918г. 

Официалният език в Литва е Литовски. 
Здравей на литовски е „sveiki“ 
Благодаря на литовски е „Ačiū“ 

Една от любимите игри на децата в Литва е баскетболът. 
Правилата на тази игра не са едни от най-лесните. 
Също така тя може да се играе по различни начини. 



ЛИХТЕНЩАЙН 
 

  

 

 

 

 

 

 

Мариян Павлов 

Ивет Недкова 

 

IV г клас, 142 ОУ „Веселин Ханчев“, гр. София 

 



 Лихтенщайн е много малка по площ алпийска страна, заключена 

между Швейцария и Австрия. Тя е световно известна с вълшебните си  

планински пейзажи и със своите изключителни пощенски марки, които са  

сред най-търсените и ценени от филателистите по света. Лихтенщайн е 

страната с най-висок жизнен стандарт в света. 

Държавата 



Магарешки фестивал в Малбун, Лихтенщайн 

 На легендарния магарешки фестивал в Малбун има само               

победители. Но остава един въпрос: Кой е упорит сега - човек или животно

то? Поглед към най-веселия фолклорен фестивал в Малбун. 

 Празникът на магарето привлича стотици зрители от страната и       

чужбина в Малбун, които наблюдават спектакъла под параклиса на мира. 

 Никой няма да бъде разочарован. И противно на обща конкуренция, 

която става за по-бързи, по-високи и по-добри, радостта на зрителите    на   

магарешкия фестивал е най-голяма, когато всичко не върви като  по            

часовник на игрището. 



Hi  Здравей 

Hallo  Здравей 

Guten Morgen Добро утро 

Guten Tag Добър ден 

Guten Abend Добър вечер 

Tschüß  Чао (довиждане) 

Machs gut!  

Auf Wiedersehen Довиждане 

Gute Nacht Лека нощ 

Bis dann! Довиждане! 

Bis gleich! До скоро виждане! 

Bis bald!  До скоро виждане! 

Bis später! Ще се видим по-късно! 

Einen schönen Tag noch! Приятен ден! 

Schönes Wochenende! Приятна          

   събота и  

   неделя! 

Ja  Да 

Nein  Не 

Vielleicht Може би 

Bitte  Моля 

Danke  Благодаря 

Danke schön Благодаря много 

Vielen Dank Благодаря много 



Молдова 
 
 
 

Натали Кръстева 4а 





http://d-maps.com/m/europa/monaco/monaco39.gif


НИДЕРЛАНД

ИЯ 

ОТ РАЯ ВАСЕВА, 4в 

клас 

 Тази снимка от Неизвестен автор е лицензирана по CC 

BY-SA. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


• Кралство Нидерландия е държава разположена основно в 
Северозападна Европа. Тя е конституционна монархия. Нидерландия е 
сред  най-гъсто населените и с най-ниска надморска височина страни в 
света. 
Известна е със своите диги, вятърни мелници, дървени обувки и 
лалета.  Страната е основен производител и износител на цветя. 
Нидерландия притежава големи запаси нефт и природен газ. 
Страната се  посещава годишно от над 5 милиона туристи. 
Официалните езици в  Нидерландия са: нидерландски, английски, 
фризийски и идиш. 

•Джаколо , Шолбак е холандска семейна игра най- вече за деца. Играта 
се  състои от голяма основна част, по която се пързалят дървените 
шайби. Те  трябва да бъдат вкарани в изрязаните дупки на преградата 
преди улеите.  Над всяка дупка от предната страна има изброени 1, 2, 3, 
или 4 кръгчета,  които обозначават точките, които всеки играч получава, 
когато негова 
шайба успее да премине с повече от половината си някое от 
отверстията.  Тогаса се счита, че шайбата е с по-голамата си част от 
размера вътре и се  брои като точка. Печели този, които има най-
много точки. 

• ЗДРАВЕЙ-HAIIO, БЛАГОДАРЯ-BEDANKT 



От Рая Васева 4в клас, 142 ОУ"Веселин 

Ханчев" 



НОРВЕГИЯ  

Изработили: 

Моника Димитрова, 

 Петко Петков и Ивана Василева 

4а клас 142 ОУ 



KINDEREN VAN NOORWEGEN  

                                                          



Норвежките деца играят на много игри, точно като 

нас. Много от тях приличат на нашите, но има и 

някои, които не сме  познавали до сега.  



Тук ще ви представим някои  игри, които се 

играят от децата в Норвегия. 



TIKKEN-СЛЯПА БАБА  



B R O  B R O ,  B R I L L E -  
Н А Ш А Т А  К РА Л Ю - П О Р Т А Л Ю  



GNAV- НАСТОЛНА И ГРА  



STIVHEKS-ЗАМРЪЗВАНКА  



Б И Н ГО Т О  В С Ъ Щ Н О С Т  Е  Н О Р В Е Ж К А  Д Е Т С К А  И Г РА  



K Ü B B -  В И К И Н Г С К И  Ш А Х -  З А Б А В Н А  И Г РА  Н А  
О Т К Р И Т О  



Н О Р В Е Ж К И Т Е  Д Е Ц А ,  С А  Н А С Л Е Д Н И Ц И  Н А  С М Е Л И Т Е  В И К И Н Г И  



У М Е Л И  М О Р Е П Л А В АТ Е Л И  И  Б Е З С Т РА Ш Н И  В О Й Н И  



D E T  VA R  A LT,  V E N N E R  
Т О В А  Б Е Ш Е  В С И Ч КО,  П Р И Я Т Е Л И  

                                        Hallo -Здравей                        

                                                                        venner  - приятели           

           

         Takk  - благодаря      

                                                                 vær så snill- моля 

 

                              Beklager  - съжалявам             

                                                                        Ha det -Довиждане 

                                             





Любима детска игра в Полша 

• Аз бягам, ти ме гониш  
• Правилата на играта са следните: участват двама 

или повече играчи. Едно дете се опитва да настигне 
бягашите други деца и да ги хване или докосне с 
ръка,и казвайки „Ти гониш!“ хванатият играч 
започва да гони. 
 



Столицата на Полша е Варшава. Тя е 
разположена в Централна Европа. Става член 
на Европейския съюз на 1 май 2004 година.  





    Русия 
 
 
 

Изработили Мартин Николов, Борислав 
Тодоров и Вяра Паргова – 4а 



МОЛЯ ПОЖАЛУЙСТА 

БЛАГОДАРЯ! СПАСИБО! 

КАК СЕ КАЗВАШ ?  КАК ТЕБЯ ЗОВУТ? 

Извинявай! Извините! 

На добър час ! Удачи! 

Честит рожден ден ! С днём рождения ! 

Наздраве Будь здоров 

Поздравления! Поздравляю! 

От къде сте ?  Откуда вы ? 

Приятно ми е да се запознаем ! Приятно познакомиться! 

                                       

!- 
- 

 
 
 

- 

 
 

     Една от любимите игри 

на децата в Русия се 

казва :„Счупи веригите“ . 

- 



Карта на 
Русия 



Slovenija     Словения  

Словения                                        столица Любляна 



ФУТБОЛ 
 
• ХАНБАЛ 

 



Една от най-малките държави в света, Сан Марино има площ 61 km2, с 
население 33 562 души.[4] Столица е едноименният град Сан Марино.Има 
силни стопански и етническо-културни отношения с по-големия си съсед 
Италия. Малката държава се намира близо до брега на Адриатическо море, 
близо до курортния и пристанищен град Римини. 

САН МАРИНО 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8


СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 
Презентация на Атанас Найденов, 4д клас 



ПОЗДРАВИ „ЗДРАВЕЙ“ И „ДОВИЖДАНЕ“ 

•Здравей – Здраво 

 

•Довиждане - Збогум 



ЛЮБИМИ ИГРИ 
• Игра: Жмурка (Криенка) и Жмурка на топка” - Криеница 

• Игра: Граница (Вис) - Граница 

 

Правила: Изискват се два отбора от поне трима. Единият отбор защитава 
своята територия, а другият се опитва да я завладее. 

Онези, които се опитват да завладеят територията  не трябва да бъдат 
уловени от защитаващият отбор. В такъв случай те стават техни „затворници“ 
и за тях играта приключва. Атакуващият отбор печели само, ако едно или 
повече лица влязат в предварително определен център на територията на 
противниковия отбор. Отбраняващият се отбор печели, ако „улови“ всички 
членове на противниковия отбор. 

 



• Игра: Сакате ли војна? – Искате ли война? 

Правила: Има два отбора всеки с по пет души. Членовете на двата 
отбора са разположени един срещу друг, така че тези от един и същи 
отбор да са един до друг и да се държат за ръце. Първият отбор казва: 
„Искате ли война?“ Вторият отбор отговаря: „Искаме такава!“ След това 
първият отбор пита: „От кого?“, а вторият отбор избира един човек от 
противниковия отбор. Тогава този човек трябва да тича към тях и да се 
опита да „счупи“ стената, така че да премине между двама играчи, без 
да бъде задържан. Ако пробие стената, той избира играч от този отбор, 
който ще го отведе в своя отбор,но ако бъде задържан, той ще остане 
там, където не успя да пробие. Победител е отборът, който успява да 
събере всички играчи от другия отбор. 

 



ЛЮБИМИ ИГРИ 
• Игра: Штркот бара боја - Щъркелът иска цвят 

Правила: Тази игра се играе най-добре, когато всички са облечени в много 
цветове. Този, който води играта, започва с изречението: "Щъркелът търси 
цвят«. Останалите го питат: "Кой цвят?" Тогава "щъркелът" казва определен 
цвят, а останалите трябва да докоснат този цвят, преди той да ги докосне. 
Ако щъркелът докосне някой от играчите, тогава играчът се превръща в 
щъркел и играта започва отначало. 

 



z 

Турция 

От Кристиян Великов и Деян  Стоянов 

4а клас,142 оу  



z 

Истанбул - Столица на Турция  



z 

Думи на турски език 

 Здравей! - Merhaba 

 Благодаря - Teşekkürler 

 Как си - Nasılsın 

 Заповядай - Hoşgeldiniz 

 Обичам те - Seni seviyorum 

 Прекрасно - Оlağanüstü 

 

 

 Закуска - Kahvaltı 

 Слънце - Güneş 

 Море - Deniz 

 Училище - Okul 

 Красиво е - Bu güzel 

 Довиждане - Güle güle 

 



z 

Любима детска 
игра в Турция е 
изгаряща      топка. 
Целта  на играта е децата да си 

подават топката едно на друго 

бързо и да не се задържа много 

в ръцете на едно дете. Ако някое 

от децата задържи топката 

повече време,то изгаря и отпада 

от играта. 



Utolsó pár előre fuss (Двойката 

отзад да тича напред) 

Halászás (Мрежа за хващане 

на риби)  

Adj király katonát! (Кралю, дай 

ми войник!)  

Унгария Столица: Будапеща 

Любими детски игри: 

Szia! – Здравей! 
Jó nap! – Добър ден!  



Мрежа за хващане на риби 

• Halászás  

• (Мрежа за хващане на риби)  

• Преди започване на играта следва да бъдат очертани линиите, в които децата могат 
да тичат. Децата избират рибар. Останалите деца са риби. След сигнал рибите 
започват да бягат в очертаните граници на полето, защото детето, което бъде 
хванато от рибар, става също рибар. Когато рибарят хване първото дете, те се 
хващат за ръка и тичат хванати за ръце. Следващото дете, което хванат, трябва да се 
присъедини към тях като също се хване за ръката на едно от децата. Хващането на 
нова риба не е лесно в началото, защото всеки от рибарите иска да тича в различна 
посока. Хващането на риба се зачита само, ако рибарите не са пуснали ръцете си. 
По –късно е по-лесно да се хващат риби, защото мрежата за риби е по-дълга, и на 
рибата и е трудно да я избегне.  

 

• Köszönöm - Благодаря 

• Szia - Здравей 











РЕПУБЛИКА 
ХЪРВАТСКА 

ИЗОТВИЛА МАРИ ВЕНЦИСЛАВОВА БЛАГОЕВА ОТ 4В КЛАС 
142 ОУ ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ 

 



 
 

 Хърватия е държава намираща се в 
Югоизточна европа и е с площ от 56 613км2. 
Граничи на север със Словения, на изток с 
Унгария и Сърбия, на юг с Босна и 
Хецеговина и Черна гора, а на запад има 
излаз на Адриатическо море. Столицата и 
най-големият град на Хърватия е град 
Загреб. Неговото население е около 800 000 
хил. души, а общото населени на държавата 
е около 4 155 000 души.  

 На 01 юли 2013год. Хърватия става 
пълноправен член на Европейския съюз, а 
от 01 април 2009 год. е член и на НАТО.  
 
Здравей!-Bok! (боок); 
Добро утро!-Dobro jutro! (добро ютро); 
Добър ден!-Dobar dan! (добАр дан);  
Лек ден!-Ugodan dan!( угодан дан); 
Добър вечер!-Dobra večer!(добра вечер); 
Лека нощ!-Laku noć!(лаку ноч); 
Благодаря!-Hvala!(хвала). 
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ПОПУЛЯРНИ ИГРИ  

 
Най-популярните игри в Хърватска са и 
добре познатите ни в България:игра на 
дама(igra dame),скачане на въже 
(skakanje konopa), скачане на ластик 
(skakajući gumeni pojas),черната 
кралица1,2,3(crna kraljica). 

ЧЕРНАТА КРАЛИЦА 1,2,3,…..Децата стоят 
последователно един след друг, зад играча, който 
управлява играта, и който се обръща към гърба си и 
произнася: "Черна кралица 1, 2, 3!", Промяна на 
ритъма на изречението и след всяко той изведнъж 
се обърна към другите, когато се обърне, никой не 
трябва да е в движение. Ако ги видят да се движат , 
трябва да се върнат в началото. Първият играч, 
докоснал Черната кралица, е победител. 

 Така също през дъждовните дни и 
дългите зимни нощи освен „монополи“ 
децата са играли и на игра с думи. 
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БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО! 

MARIBLAGOEVA09@GMAIL.COM 



Чехия 

Виктория Богданова, 4в клас 



Пексесо 

• Любимата игра на децата в Чехия е Пексесо. Тя е игра с карти за 
поне двама играчи, фокусирана върху паметта и 
концентрацията.  Играе се със специален набор от карти. Тестето 
се състои от четно число, обикновено 64 карти, които образуват 
двойка. Целта на играта е да намерите колкото се може повече 
двойки. 



Основни чешки фрази 
• Здравейте – Dobry Den – (добри ден) 
• Добро утро – Dobre rano – (добре рано) 
• Добър вечер – Dobry vecer – (добри вецер) 
• Лека нощ – Dobrou noc – (доброу ноц) 
• Довиждане – Nashledanou – (нас-хледаноу) 
• Моля – Prosim – (просим) 
• Да/Не – Ano/Ne – (ано/не) 
• Извинете – Prominte – (проминте) 
• Благодаря – Dekuji – (декуи) 
• Казвам се... – Jmenuji se... – (именуи се) 



 

 

 БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 

 

142 ОУ „Веселин Ханчев“ 


