
Образователен пъзел Хаба ”Четирите сезона” 
Арт.номер 301888, препоръчителна възраст 3+ 
Този пъзел е част от Системата за ранно развитие и взаимодействие Хаба.  Тази 
система е много полезна за развитието на децата през първите седем години и има 
висока образователна стойност. 
Кутията съдържа четири пъзела с различни цветни мотиви и четири придружаващи 
дървени фигури за творческа игра. Децата се запознават с годишните времена и 
разказват закачливи истории какво харесват да правят най-много през всеки един сезон, разказват закачливи истории какво харесват да правят най-много през всеки един сезон, 
кой е любимия сезон и защо и др..  Работата с този пъзел учи децата на доброто, на 
приятелството, на съпричастността и толерантността между хората и др. хуманни 
отношения. 
Съдържание: 4 пъзела и 4 дървени фигури. Всеки един пъзел е с размери 20 х 25 см  
всеки от които съдържа 15 елемента 
Материал: картон, дърво 
Текст: Имке Сторх  Илюстрации: Вера Щмид 
 
Бела заекът, Филип лисицата, Роса язовецът и Хари таралежът  са най - добри приятели. 
Те харесват да прекарват времето си навън и да се събират всеки ден да  играят и да се 
забавляват! (Стр.10-картинка) 

ПРОЛЕТ 
Пролет е.  Цветята и дърветата са на път да разцъфтят. Птичките пеят,  а шарените Пролет е.  Цветята и дърветата са на път да разцъфтят. Птичките пеят,  а шарените 
пеперуди летят из въздуха. 
През този хубав ден,  най-добрите приятели са се уговорили да се срещнат  при 
дъбовата гора. Те с е радват ,че най -накрая времето вече е по -топло след 
студената,студена зима.  Майката на Бела е приготвила кошница за пикник ,  пълна с 
вкусотии. В нея има сандвичи,  моркови и бутилка с  шоколадово мляко.  Майката на 
Бела е сложила дори парчета  шоколад , за да могат да си ги поделят за десерт!  Бела ще 
държи храната в кошницата, за да не се развали на слънцето. 
„Погледнете! Моята диадема от цветя вече е готова.”  …каза Бела на останалите си 
приятели. 
„Изглежда красива! Може ли  на мен да направиш?”  пита Роса, докато играе на топка 
с лисицата. 
Таралежът не може да погледне диадемата на Бела , защото иска да пробва лодката си 
дали плава във водата.  Чакал е цяла зима за това!  И да наистина,  тя плава.  Филип дали плава във водата.  Чакал е цяла зима за това!  И да наистина,  тя плава.  Филип 
трябва да побърза и да я хване навреме преди да е отплавала  на далеч . 
 
Въпроси: 
Виждате ли малката птица ,кацнала на дървото? 
Къде е жабата? 
Колко пчели може да преброите? 
Какво харесвате най-много през пролетта? 
(Стр.13-картинка) 
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ЛЯТО  
Сега лятото е тук.  То е по -топло от пролетта.  През повечето време навън е доста  
горещо.  Но Има валежи и през лятото,  както и бури.  
Бела,  Филип,  Роса и Хари много харесват водата през лятото.  Първото нещо,  което 
правят сутрин е да си приготвят банските и играчките за пясък и да отидат на езерото.  
Когато  пристигнат , те си поставят хав лиите на пясъка,  както и чадърите за слънце.  
Сега е време да се напек ат на слънце преди да влязат във водата.  
„Можем ли вече да влизаме във водата?”  попита Филип.   
”Да,и аз идвам.” отговори Бела ”С амо да си сложа плувките.”  
Роса реши да прави пясъчен замък с ъс своите фигурки,  като го украсява с миди и 
камъчета.  
Има ше  малка лодка на брега и Филип реши да отиде  с нея  на дълбоко и да се гмурне,  
за да търси съкровища по дъното на езерото.  
А кой е този,  който спи  под чадъра?  След като Х ари яде вкусен ванилов сладолед , той 
започна да чете своята любима книга,  докато очите му не се затвориха и не заспа!  
Приятелите му ще го събудят,  ако той още спи , когато слънцето започва да залязва.  
 
Въпроси:  
Виждаш ли камиона за сладолед?  
Можеш ли да отк риеш рака?  
Какъв цвят е лопатката на Роса?  
Кой е любимия  ти вкус сладолед?  
(Стр.15 -картинка ) (Стр.15 -картинка ) 
 

ЕСЕН  
През есента дните стават по -хладни.  Листата по дърветата стават жълти,  оранжеви и ли  
златни и падат на земята.  Има  лек вятър,  който кара листата да танцуват във въздуха.  
Много от плодовете узряват и чакат да бъдат обрани.  
Бела,  Филип,  Роса и Хари искат да помогнат за подготовката за зимата.  Те си обличат 
блузите, якетата , обуват ботушите си, взимат кошниците  и отиват към голямата 
плодова градина,  която е близ о до полето с тикви.  
Докато Филип и Хари берат тикви,  Бела и Роса събират ябълките,  който са паднали на 
земята от вятъра. Голямата кошница се напълни за нула време.  
 „Ние свършихме също!” каза Филип ,който дотича с Хари.   

Към пътя за вкъщи,  те откриха голям а поляна,пълна с паднали листа.Филип и Хари  Към пътя за вкъщи,  те откриха голям а поляна,пълна с паднали листа.Филип и Хари  
обмениха погледи ,тъй като имаха едни и същи мисли.  

”Скачай!”  извика Хари и скочи в голямата планина от листа заедно и Филип зад него.  
Те напълниха ръцете си с листа и започнаха да се замерят.  

 „Фермерът много щ е се ядоса като види това!” каза Роса.  ”Може да дойдете с мен и 
да летим с хвърчилото ми.”   

„Спокойно,Роса!След това ще оправим листата,но просто е толкова забавно!”  
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Бела намери няколко гъби и реши да ги набере ,за да направи супа по -късно .  

Въпроси:  
Какво друго има на земята освен листа ? 
Можеш ли да откриеш трактора?  
Кой носи жълт дъждобран?  
Някога имал ли си хвърчило?  
(Стр.17 -картинка ) 
 

ЗИМА  
Зимата пристигна.  Навън е студено,  а земята е покрита със сняг.  
По дърветата вече няма никакви листа.  Само борчетата  са останали зелени.  Малкото 

езеро е покрит с твърд лед.  
Бела,  Филип,  Роса и Хари харесват снега.  Има толкова много неща,  които да правят с 

него!  Докато те са облечени добре,  няма да чувстват студеното време.  Първото 
нещо,  което харесват да правят е да пос троят иглу.  Следващото забавление е да  
се спускат с шейна,  един или по двама,  надолу по хълма .  Всички отиват в дома 
на Филип преди да започнат боя със снежни топки.  

„Искаш ли малко топъл чай?”  пита Роса Филип.  
”Да,  благодаря,  но ще го изпия след малко.’’ отговаря Филип .”Трябва да довърша 

снежния човек.”  
„Йеййй,  имаме си бисквитки!”  извика Хари,преди да се спусне от хълма с шейната си . 
”Внимавай!” вика Филип .”Ще разрушиш снежния човек!  ”Точно на вре м е Хари успява 

да спре шейната и никой да не пострада.  
„Чакай те ме,  аз идвам също!”  казва  Бела  и прави последен пирует с кънките си.  
Щастливо,  четирите приятели пият чай и ядат бисквити,  кои то са приготвили вчера.  
 

Въпроси:  
Какво има снежния човек на главата си?  
Къде е храната за животни?  
Колко чаши можеш да преброи ш?  
Знаеш ли как се прави снежен ангел?Покажи.  
(Стр.19 -картинка ) 
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