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С мама правя 

най-добре...

А татковците? 



Заедно  ни е 

забавно...

Аз познавам моето дете

Катето 

Тя е нежно цвете. Тя е изтъкана от добрина. Чувствителна и емоционална 

и вижда само доброто у хората.  

Обича всички видове животни, ако имаше възможност вкъщи щеше да е 

зоопарк.  

Обича всички цветове, обича да рисува и когато го прави от сърце и с 

желание нещата й се получават наистина страхотни.  

Обича да готви, това което може, а понякога и експериментира.  

Обича да научава нови неща, да търси и изследва. Е понякога я домързява, 

но с всички хора е така.  

Обича да се конти, но предпочита да ходи облечена спортно – по-удобно е 

така.  

Съвсем скоро открих, че предпочита косата си вързана, въпреки че с 

пусната е много красива.  

Обича пица, пилешки хапки в корнфлейкс, сладички неща, предпочита 

зеленчукови манджи. Месото хапва само, ако се топи в устата, иначе 

предпочита нещо друго.  

Обича всичко да знае – дори неща, които не са нейна работа. Лошото е, че 

обича и да разказва всичко – и каквото трябва и каквото – не :D 

Понякога проявява инат – в общия случай в най-неподходящия момнет – 

типично по детски. 



Гост за един час Сменени 

роли...



Креативни сме
Дали ще 

разпознае 

себе си?



Изводите:

Заедно да правим,творим и създаваме е  интересно и лесно.
Показахме, че можем. 
Справихме се с поставените задачи.
Спазихме сроковете.
Хареса ни да работим в екип. 
Всеки от нас представи различни умения, а това ни позволи 
да го опознаем по-добре.

Родителите са наши приятели .
Те ни помагат,  с каквото могат.
Променяме  отношението към образованието.

Заедно ще се включим в изпълнението на
театрална постановка, ще подкараме влак
и ще засадим дърво на класа , защото 
общите ни инициативи продължават – ние 
сме активни. 

Да учиш е 

интересно и

лесно!

А изненадите 

тепърва 

започват...


