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Веднъж малкото мишле тръгнало да пъ
тешества. Баба му, старата мишка, му опекла 
питка за из пътя и го изпратила до изхода на 
дупката. М ишлето излязло рано сутринта, а се 
върнало привечер.

-  А х, бабо! -  закрещяло мишлето. -  Излезе, 
че аз съм най-силният, най-ловкият и най-храб- 
рият в цялата тундра! А  до днес не съм го знаел.

-  А  как го узна? -  попитала бабата.
-  Ето как -  започнало да разказва мишле

то. -  Излязох аз от дупката ни, вървях, вървях 
и стигнах до едно море. А  то -  голямо, прего- 
лямо, вълните по него ходят ли, ходят! Но аз не 
се уплаших, хвърлих се във водата и преплувах 
морето. Дори сам се учудих, че плувам толкова 
добре.

-  А  къде е твоето море? -  попитала го баба
му.

-  На изток от нашата дупка -  отговорило 
мишлето.

-  Знам го аз, знам го това море -  казала 
старата мишка. — Наскоро оттам мина един 
елен, заби крак в земята и в следата от копитото 
му се е събрала вода.

-  Чуй тогава какво се случи след това —

казало мишлето. -  Изсуших се аз на слънцето 
и тръгнах. Гледам, пред мен се издига планина, 
ама висока, висока... Дърветата по върха й чак 
до облаците стигат. Няма да я заобикалям, мис
ля си аз, тая планина. Засилих се и скочих. И 
прескочих планината. Дори сам се учудих, че 
скачам толкова високо.

-  Знам я и планината ти -  казала баба му. 
-  Зад дупката с водата има една буца, а на нея 
расте трева.

Мишлето въздъхнало, но продължило да 
разказва:

-  Вървя по-нататък, гледам, две мечки се 
борят. Едната бяла, а другата -  черна. Реват 
мечките, костите си ще изпочупят. Но аз не се 
уплаших, спуснах се между тях и ги натръшках 
на разни страни. Дори се учудих, че можах сам 
да се справя с две мечки.

Бабичката се замислила, а после казала:
-  Твоите мечки са били белият молец и му

хата.
Тогава мишлето горко заплакало:

ТУНДРАТА

Тундрата е природна зона на север о т  тайгата , с вечнозамръзнала почва, незаливана о т  морски 
или речни води. Повърхностите на тундрата биват блатисти, торфови (покрити с мъх) или каменисти 
(покрити с лишеи). Тундрата е богата на минерални ресурси.

Названието произлиза о т  саамски език3 и означава „безгориста равнина“. Тундрата е царство на 
храстите, невисоките треви, лишеите и мъховете.

Диви елени, лисици, снежни глигани, вълци, мечки и зайци са типичните обитатели на руската 
тундра. Срещат се и птици, като лапландска овесарка, белокрила ржанка и яребица.

В тундрата няма влечуги, но затова пък има множество кръвосмучещи насекоми.
Реките и езерата са богати на риба.

От интернет

3 Саамски езици -  група родствени езици, които се гоВорят о т  народа саами 8 Северна Европа (Норвегия, Русия, Финландия, Швеция).
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-  Значи, излиза, че аз не съм силен, не съм 
ловък, не съм храбър. Преплувал съм дупка от 
копито, прескочил съм буца пръст, тръшнал 
съм молец и муха. И това е всичко!

Но старата мишка се засмяла и казала:
-  За такова глупавичко малко мишле и сле

дата от копито е море, и буцата е планина, и 
молецът и мухата са мечки. Щом като от всич
ко това не си се уплашил, значи ти наистина си 
най-силният, най-храбрият и най-ловкият в ця
лата тундра!

Ескимоска приказка

1. Кога тръгва да пътешества малкото 
мишле?
A) по обед Б) рано сутринта
B)следобед Г)привечер

2. Кое е първото препятствие, което миш
лето преодолява?
A) две мечки Б) висока планина
B) дупка с вода Г) море

3. Какви са по вид повърхностите на тун- 
драта?

В каква посока от мишата дупка се на
мира морето, което мишлето преплу
ва?
A) на север
B) на изток

Б) на юг 
Г) на запад

5. Кое е третото препятствие, което миш
лето среща по пътя си?
A) две борещи се мечки 
Б) две гонещи се мечки
B) много висока планина 
Г) един молец и една муха

Какво е значението на думата тундра 
в саамските езици?
A) „камениста равнина“
Б) „вечнозамръзнала равнина“
B) „безводна равнина“
Г) „безгориста равнина“

Защо мишлето е разстроено и се раз
плаква?

Къде живее народът саами?

I Какви бозайници живеят в тундрата 
според текста „Тундрата“?
A) лапландска овесарка, белокрила ржан- 
ка и яребица.
Б) елени, лисици, снежни глигани, вълци, 
мечки и зайци
B) елени, яребици, насекоми, вълци, меч
ки и зайци
Г) елени, мишки, снежни глигани, вълци, 
мечки и зайци

Какво се оказва, че е морето, което 
мишлето си мисли, че е преплувало?

Защо бабата смята, че мишлето наисти
на е най-силното, най-храброто и най- 
ловкото в цялата тундра?

Каква според теб е поуката от приказ
ката?


