
БЪРКАНИЦА НА ПРИКАЗКИТЕ
След като отправих предизвикателство на децата от 2 “д” да 

създадат един общ текст „ БЪРКАНИЦА НА ПРИКАЗКИТЕ“, ви 

предоставям и крайния резултат. Всяко дете получи по едно 

изречение, което трябваше да довърши, а и освен това да напише 

още няколко. Никой не знаеше какво пишеха останалите. Получи 

се чудна бърканица. 

ПРИЯТНО ЧЕТЕНЕ.

Проект на 2 

„Д“ клас



БЪРКАНИЦА НА ПРИКАЗКИТЕ                     проект на 2 “д” клас

Имало едно време една Зелена 

шапчица. 

Веднъж тя отишла в зоопарка.Там 

видяла мечка и я объркала с баба си. 

Ангел

Ани

Леко била 

притеснена от вида 

ѝ, но решила да я 

покани на разходка.

Вървели няколко часа и 

срещнали Хитър Петър. Те се 

запознали, като си казали 

имената.
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Цялата група се подслонила в една 

къщурка на сухо. На сутринта, когато се 

събудили, видели, че е наваляло много 

сняг. Те се зарадвали и си направили 

снежен човек.

Валентин

Когато всички влезли отново в 
къщурката се почукало на вратата.

- Аз съм добрият стар жираф. 

Виктория

Компанията станала 

зашеметяваща, защото и Пипи 

се озовала в къщурката. И 

така неусетно ...
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Георги

Лятото наближавало и Пипи се готвела 

за нови приключения. Тя се надявала, че 

лятната ваканция ще бъде много забавна 

и вълнуваща. Щяла да отиде на море, 

след това при баба си, където ще играе 

със старите си приятели, а на морето ще 

види и нови.

Хитър Петър и Пипи цопнали в басейна в 

къщата на Котарака в чизми. Той се 

ядосал, започнал да мърка бясно и ги 

подгонил.  

Даниел

Пипи и компанията 

отишли на гости в 

къщата на Котарака  

в чизми.

Избягали и 

...
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По пътя си срещнали динозавър с 

размери на  осеметажен блок, а 

очите му пламтели от ярост. Тримата 

побегнали към баба Косирия. 

Срещнали и Рунтавелко. 

Той се спънал и се ударил. 

Динозавърът го гледал 

яростно, докато не го 

заслепил един лъч.

Дария

- Открихте ли огромната кутия с 

бонбони? - попитало детето.

- Да, намерихме я. 

- Но внимавайте да не ги изядете, 

защото са за рождения ми ден!

Денислав

И така всички 

стигнали 

успешно до 

бабата. Когато 

влезли в 

къщата, 

започнали да 

търсят една 

специална 

кутия. Там 

било и 

внучето ѝ.
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Изминали девет гори и когато 

пристигнали в десетата, срещнали Барон 

Мюнхаузен, който имал едно куче. То не 

било обикновено, защото можело да 

говори с човешки глас. Кучето ги 

попитало какво търсят в тяхната гора, но 

… 

Бабата помолила дружината да отидат 

да берат цветя в планината. На върха ѝ 

юначето (внукът ѝ)  се спънало…, но 

станало и продължило.

Диан

Елица
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Ивайла Наскова

… Тези хора 

толкова му 

напомнили за 

бившите му 

стопани, че 

забравило за 

въпроса си и ...

Изведнъж си спомнило, когато било 

превърнато в котка. Започвало да си 

играе с пердетата и правило огромна 

бъркотия в къщата си.

Тогава било приятел с 

Лакомото мече, а то ...
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... Си спомнняло непрестанно за приказката 

със златната рибка и отишло на езерото да 

лови риба. Вместо риба уловило 

костенурка. Тогава попитало костенурката 

дали ще му изпълни три желания. 

Илиана

Поискало да изпълни едно 

желание и то било, детето да 

има плейстейшън, за да може 

да играе на “ Фортнайт” и да го 

ъпдейтва. 

Така и станало.

Илия

Изведнъж  

мечето се 

сетило за 

внучето на 

бабата, което 

скоро имало 

рожден ден.
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Изневиделица се появили трите козлета, 

които тръгвали на поход в гората. 

Срещнали едно ябълково дърво със златни 

ябълки. Те си взели по една и ги изяли. 

Превърнали се в птици. Тогава отишли до 

едно езеро с вълшебна вода и отпили. 

Благодарение на нея, те отново станали 

козлета.

Илиян 

Срещнали дядовата ръкавичка, която 

лежала на земята. В нея имало много 

животни. Най - накрая дошъл и вълкът, 

но него животните не го пуснали в 

дядовата ръкавичка.

Ивайла 

Славчева

Щастливи козлетата продължили 

напред, докато не видели 

интересна гледка.
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Тогава в далечината се появил 

човек. В ръката си държал пушка 

и леко започнал да я насочва към 

недопуснатото до дядовата 

ръкавичката животно.

Вълкът стоял срещу човека, гледал го с 

мили очи и го молил:

- Не ме убивай човече, мога да ти 

кажа една тайна!

Мартин Костадинов
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“Видях господин Нилсон, заедно със Спящата красавица да се качват на кораб и да 

отплават. Изведнъж се появи голяма вълна. Тя затрупа кораба, господин Нилсон и Спящата 

красавица. Те се озоваха на различни брегове. Господин Нилсон беше на пиратския бряг, а 

Спящата красавица - на спящия бряг. Тя видя други хора. Казаха и да заспи и тя ги 

послуша. Господин Нилсон успя да избяга от пиратите и пак отплава с кораба, за да спаси и 

вземе Спящата красавица. Отиде и я видя. Опита се да я събуди, но не се получи. Тогава я 

целуна,  тя се събуди и те заедно отплаваха. Прибраха се живи и здрави. Оттогава нататък 

останаха сами на брега на морето, за да не стане същото.”

Дарина

След разрешението на човека, вълкът 

започнал да разказва.
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... Се озовал в пустинята, където било 

много горещо. Около него имало много 

палми и камили. Той попаднал в малък 

зелен оазис.

Мартин Филков

Видял още и вълшебна лампичка. Тя 

светнала и от нея излязъл зелен дух на 

име Джейк. Той можел да прави всякакви 

магии - да лети и  много други.  До него 

видял и принц Хангър, с който духчето  

станал приятел.

Павел

Така го замаял разказът на вълка, че 

решил да го освободи. Ловецът 

продължил по пътя си, докато….
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От него излезнал огромен крокодил. 

Водата била толкова мръсна, че решил 

да излезе на пясъка. Всички се уплашили 

и хукнали да бягат.

Светослав

Снежанка се появила и ги спасила, като 

използвала суперсилите си.

После събрала всички и им помогнала 

също така да наберат зеленчуци от 

близката градина. Накрая хапнали 

вкусно от манджата, която си сготвили.

Станислав

Така двамата използвали умението на 

Джейк да лети и отлетели с килимчето 

до един голям воден басейн.
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БЛАГОДАРИМ ЗА 

ВНИМАНИЕТО!


