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Сюжет на приказката 

Трите прасенца 

Адаптация Детето играе 

Три прасенца-братчета Пиф, Паф и Пуф си играли по цял ден на една поляна. Така едни 
ден, два дни, седмица, месец. Замислило се едното обаче, че идва зима и трябва да си 
построят къщичка. 

- Братчета, нека да си построим къщичка от камък, за да ни е топло през 
зимата- казал Пиф. 

- Не, не, не искаме да строим. Искаме да си играем – отговорили Пуф и 
Паф. 

- Да, но идва зима. Какво ще правите? 
- Ще му мислим тогава. 

Пиф се натъжил, че братята му не го подкрепили и решил сам да си построи къщичка от 
камък.  

Ето, че лятото се изнизало и задухал първият студен есенен вятър. Тогава Пуф и Паф 

разбрали, че трябва и те да си построят къщички. Паф решил да си построи къщичка от слама, а 

Пуф от съчки. 

Не щеш ли един ден, пред къщичката от слама на Паф дошъл вълкът. 

- Прасчо, тук ли живееш. Излизай веднага. Гладен съм. 

- А, Вълчо, ти може да си гладен, но аз няма да изляза. Тук ми е добре. 

- Излизай веднага или ще ти издухам къщичката! 

- Не можеш, не можеш, къщичката ми е здрава- отговорило прасенцето. 

Вълкът си поел дълбоко въздух и духнал към къщичката. Веднъж, два пъти и тя 

паднала. Прасчо се разквичал и бегом при братчето си Пуф в къщичката от съчки. Едва-що 

влязъл и ето го пак Вълка. 

- Прасчовци, отваряйте веднага вратата. Две прасенца са по-добре от 

едно. Ах, как съм гладен! 

- А, Вълчо, ти може да си гладен, но ние няма да излезем. Тук ни е добре. 

- Излизайте веднага или ще Ви издухам къщичката. 

- Не можеш, не можеш, къщичката ни е здрава, тя е от съчки – отговорили 

прасенцата. 

Вълкът си поел дълбоко въздух и духнал към къщичката. Веднъж, два пъти, три пъти, 

четири пъти и тя паднала. Прасчовците се разквичали и бегом при братчето си в къщичката от 

камък. А Пиф си седял кротко в креслото, четял книжка и отвреме-навреме поглеждал към 

къкрещата в огнището гозбица. 

- Братче, братче, давай да бягаме, Вълчо ще издуха и твоята къщичка. 

- Няма страшно, братчета, успокойте се. Моята къщичка е от камък. Не 

може лесно да я бутне. 

Едва- що Пиф изрекъл последните си думи и на вратата се похлопало.  
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- Прасчовци, излизайте оттам. Ще Ви издухам къщичката и пак ще Ви 

хапна, и тримата. От толкова тичане, съвсем прегладнях. 

- Вълчо, върви си. Къщичката ми е от камък. Нищо не можеш да ни 

направиш – отговорил спокойно Пиф. 

Вълкът си поел дълбоко въздух и духнал към къщичката. Веднъж, два пъти, три пъти, 

четири пъти, пет пъти, но тя не помръдвала. Пак поел въздух и пак задухал с всичка сила. 

Къщичката си останала на мястото. Тогава Вълкът измислил хитър план – да влезе през комина. 

Речено-сторено. Покатерил се на покрива на къщата и се спуснал през комина. И изведнъж- 

цоп, право в казана с врялата гозба. Изгорил се Вълчо и с писъци дим да го няма. Избягал 

надалеч. 

А прасчовците и досега живеят задружно в къщичката. 

Указания 

1. Пригответе декора на приказката и всичките герои. 

2. Театърът не трябва да продължава повече от 3-4 минути, защото за детето ще е 

трудно да се концентрира за повече. 

3. Опитвайте да включвате детето в някои сцени – примерно заедно с вълка да издуха 

къщичките на Паф и Пуф. 

4. Когато свърши приказката, дайте на детето да разгледа героите и не се сърдете, ако 

скъса някои от тях. 

Кукли и декор 

За приказката трите прасенца Ви трябват: 

Изпринтете приложените модели и ги залепете върху картон за здравина и след това върху 

дървени пръчици. Тук прилагаме модели за Пиф, Паф, Пуф, Вълка, казана с гозбата, дървета и 

къщичката от камък. 

Къщичка от слама може да си направите от оцветен в жълто лист хартия, нарязан на лентички, 

за да се разхвърчи ефектно, когато духне Вълкът 

Къщичката от съчки може да си направите от оцветен в кафяво лист, нарязан на на лентички, за 

да разхърчи, ефектно, когато духне Вълкът.  

Дърветата, за да стоят стабилно може да залепите върху пирамидки от картон . Изрежете 

повече дървета. 

Поляната може да направите с оцветени в зелено листове хартия или покривка. 

Има няколко песнички за трите прасенца, които може да ползвате: 

 Песен 1:Песен за трите прасенца 

Песен 2: Ний сме три, три прасенца, със завити опашленца 

          Братчета прасенца грух, братчета прасенца грух, грух, грух 

          И нас ни наричат, и нас ни наричат 

          Пиф, паф, пуф, грух, грух, грух 

https://www.youtube.com/watch?v=CgIC93UZ4ZY
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