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В едно селце пристигнал мъдър старец. 
Мястото му харесало и останал да живее 
там. Старецът много обичал децата и често 
им правел подаръци, но подарявал само чуп
ливи вещи.

Децата се опитвали да се отнасят гриж
ливо с подаръците си, но въпреки това чес
то ги чупели и се разстройвали. След време 
мъдрецът им правел нови подаръци, още по- 
крехки.

Един ден родителите на децата 
при него и му казали:

-  Ти си мъдър и желаеш само 
на нашите деца. Но защо им правиш такива 
подаръци? Колкото и да се стараят, те не мо
гат да ги опазят. Подаръците са прекрасни, 
но с тях е невъзможно да се играе.

Старецът се усмихнал и отговорил:
-  Ще мине време и някой ще им подари 

сърцето си. Може би това ще ги научи да се 
отнасят внимателно с безценните дарове!

Хорхе Букай, из „Нека ти разкажа “



Защо старецът останал да живее в 
селцето?
A) Защото обичал децата.
Б) Защото искал да прави подаръци 
на децата.
B) Защото бил мъдрец.
Г) Защото мястото му харесало.

2. Какво подарявал старецът на 
децата?
A) красиви вещи Б) чупливи играчки
B) безценни вещи Г) чупливи вещи

Защо децата продължавали да 
чупят подаръците?
A) Защото не се отнасяли грижливо с 
тях.
Б) Защото не се стараели да ги 
опазят.
B) Защото подаръците на стареца 
били все по-крехки и по-крехки.
Г) Защото се разстройвали.

Какво открили лекарите от 
Медицинския център в гр. 
Балтимор?
A) Причините за болестите на сърцето. 
Б) Хората с болести на сърцето се 
усмихват два пъти по-рядко от своите 
връстници.
B) Хората, които не се смеят, се 
разболяват.
Г) Хората, които не четат книги, 
страдат от болести на сърцето.

Защо децата в селото на мъдрия 
старец се разстройвали?
A) Защото често чупели подарените 
им от стареца вещи.
Б) Защото не се смеели.
B) Защото много обичали стареца.
Г) Защото родителите им се карали за 
счупените вещи.

Защо е важно човек да умее да се 
смее?
A) За да може да чете забавни книги. 
Б) За да се чувства здрав и щастлив.
B) За да гледа хумористични 
предавания по телевизията.
Г) За да гледа телевизионни комедии.

Къде се установил да живее 
старият мъдрец?
A) при свои близки 
Б) в един град
B) в планината 
Г) в едно селце

Какво означава да подариш на 
някого сърцето си?

Посочи две занимания,които 
лекарите препоръчват да правим, 
за да сме здрави и щастливи?

Защо старецът подарявал на 
децата все по-крехки и по-крехки 
подаръци?

Кои според стария мъдрец са 
безценните дарове?

6. В коя страна се намира гр.
Балтимор?
A) Англия
B) САЩ

Б) Бразилия 
Г) Канада


