
Честито, мило добро дете!
Днес е първият ден от твоето голямо приключение, наречено 
„50 предизвикателства за добри деца“. Възрастните ще ти 
кажат, че да си добър, наистина е предизвикателство – 
изискват се кураж, постоянство, честност, огромно сърце и 
много, много смел дух! Но да си добър, е и най-важният 
урок, който можем да научим в живота си!
Подаряваме ти 50 вълшебни карти, с помощта на които ще 
се научиш да помагаш, да благодариш, да твориш, да учиш, 
да обичаш и вдъхваш надежда, да мислиш за другите, 
накратко – да си ДОБЪР човек!

ДА ЗАПОЧВАМЕ!

         Съвет!   
Към комплекта има и специална допълнителна карта, в 
която да отбелязвате изпълнените предизвикателства. 
Можете да го свалите и разпечатате в голям формат, заедно 
с други безплатни ресурси, от страницата на издателството 
www.literaiko.com 
За допълнителни безплатни ресурси, полезни идеи или 
съвети можете да ни последвате:
       predizvikatelstvazadobrideca
       predizvikatelstvazadobrideca

ДА ЗАПОЧВАМЕ!



КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА ДОБРИ ДЕЦА 
Скъпи родители, добре дошли и на вас в приключението, 
наречено „50 предизвикателства за добри деца“! Преди да 
започнете, прочетете следното:
1. Какво съдържа комплектът?
Настоящият комплект включва общо 54 карти с предиз- 
викателства, разделени в четири модула с тематични 
задачи – „Аз помагам“, „Аз благодаря“, „Аз творя“, „Аз 
уча“. Задачите в тях са разнообразни и имат за цел да 
развият и стимулират различни качества и способности на 
детето – да го научат да се справя с трудности, да мисли за 
другите, да изразява емоциите си, да се развива и 
усъвършенства. 
2. В какъв ред се изпълняват предизвикателствата?
Можете да изпълнявате предизвикателствата едно след 
друго или в произволен ред.

         Съвет!           
Покажете на детето целия куп с карти, но открийте само 
началната. След като се справи с първото предизвикател- 
ство, го „наградете“ със следващата поред карта – ново 
предизвикателство!

3. Как да изпълните предизвикателствата, ако детето 
Ви е малко?
В зависимост от възрастта на детето някои предизвика- 
телства ще изискват Вашата помощ. Ако то все още не може 
да чете самостоятелно, му помогнете, като прочетете на глас 
задачата, и решете заедно как да я осъществите. Част от 
задачите изискват изрязване, достъп до електрически 
уреди, ползване на интернет и др. Постарайте се винаги да 
сте до детето си при тяхното изпълнение. Използвайте 
времето, прекарано с него, за да обсъдите „добрината“, която 
правите, и как тя помага на околните и на вас самите.
4. За колко време трябва да изпълните предизвика- 
телствата?
Няма конкретен срок за изпълнение! Можете сами да 
определите колко време ще ви е нужно – месец, сезон, 
година. Не забравяйте, че най-важното е детето да осъзнае 
смисъла на предизвикателството! Избягвайте да го 
награждавате с допълнителни предметни или парични 
награди – доброто само по себе си е дар и винаги трябва да 
е безкористно!


