
Един ден на детската площадка 

 

 

Ах, колко обичаме дните прекарани навън! Въздух, приятели, игри! 

- Мамо, мамо, може ли да тръгваме?  

- За къде, слънчице? 

- Как за къде, нали ми обеща да отидем на площадката? 

- О да, забравила съм, улисала съм се в работата, извинявай! Хайде да се 

приготвяме! Взимай играчките и водата и да тръгваме! И не забравяй, да си 

облечеш клина! 

- Но мамо, аз искам да съм с рокля. 

- Забрави ли че, се катериш по дърветата и може да я скъсаш. 

- Добре мамо, тичам да се приготвям. 

 

- Погледни, облякла съм си черния клин и тъмната блуза. Сетих се за разговора ни 

миналия ден. 

- Да правилно, този път не съм забравила, приготвила съм боите и четките. 

- О погледни, всичките ми приятели са тук – Елена, Марти, Веска, Калинка, Изабел, 

Павчо и другите идват, супер! 

- Но как да ги увлека в работа, те ще искат да си играят? 

- Спомни си какво направи Том Сойер, когато го бяха накарали да боядисва 

оградата. И ти ще измислиш нещо. 

- Права си, мамо. Благодаря ти за съвета.  

 

- Елена, здравей! Искаш ли да рисуваме? Взела съм четки и бои. Може да си 

нарисуваме слънце, птички, цветя и още куп неща! Каквото си пожелаем! 

- Добре и на мен ми се рисува. Но има проблем, на какво ще рисуваме? 

- Как на какво?  

- Не виждам блокчета, нито листа? 

- Виж колко много неща има, върху които можем да рисуваме!  

- Но къде са, аз не виждам нищо? 

- Люлките например, те вече са избелели, можем да ги направим много весели, ще 

нарисуваме и пейките, кошчетата за боклук и още куп неща?  

- Добре, ще бъде забавно. Къде са боите? Хайде да започваме! 

 

- Иванина, може ли и аз да боядисвам с Вас? 

- Разбира се, Калинка, ето ти четка. 

- Момичета, какво правите? 

- Не виждате ли? Ще си направим площадката красива, а и е доста забавно да се 

рисува. Но не знаем как да нарисуваме кола, ще ни помогнете ли? 



- Да и ние искаме да рисуваме. 

- Добре момчета. 

- Ей, какво правите, ще Ви изкажа на майка Ви? Защо рисувате върху пейката? 

Лельо Веси, виж какво правят? 

- Всичко е наред, Петьо. Никой няма да Ви се кара. Вие не вършите нищо лошо. 

Важно е да пазите люлките на площадката, да не ги чупите, а също така и да си 

изхвърляте опаковките в кофата. Нали видя разликата от предишната седмица, 

когато почистихме градинката. Колко чисто и приятно е сега. Така любимата ви 

площадка ще бъде чиста. А сега ще стане и по весела. Всяко дете ще остави 

частица от себе си чрез рисунките. А и виж как се забавляват приятелчетата ти, 

отиди при тях и се забавлявай. 

- Деца, деца, елате, приготвили сме Ви изненада. 

- Каква изненада? 

- Любимите Ви домашни меденки. А майката на Калинка Ви е направила и домашна 

лимонада. 

Ето така завърши нашия ден на детската площадка, която беше преобразена в едно 

весело и слънчево кътче за игри, забавления и нещо повече. Нещо малко но направено 

от сърце. С нетърпение чакам следващия почивен ден. До скоро! 

 

Иванина Стефанова Маринова на 7 години, София 

 

 


