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Здравей! 

Със сигурност знаеш какво е това: 

 

Да! Това е знак. А знаеш ли какво означава? 

„Внимание! Деца!“ 

Разпознаваме го по изобразените на знака фигури. Значение имат и 

формата, и цвета на знака. 

Погледни и това изображение:  

 

 

Да! Това също е знак. Вече си се досетил/а за значението му, нали! Знакът 

показва мястото на пешеходна пътека. 



А сега виж това: 

 

И това е знак. С него обозначаваме аптеките, местата, където се 

разпространяват лекарства за хората.  

Знакът представлява  купа със змия. Свързан е с използването на змийска 

отрова за лечение на пациенти. Един лекар от древността, Авицена, 

използва змийска отрова, за да прави противоотрови, както и да лекува 

определени заболявания. От древни времена е известно, че змийската 

отрова в малки дози е много добра за самото здраве. Купата е не по-малко 

важна: в чашите се съхранява прясна вода, която по онова време била 

оскъдна и жизненоважна за изцеление. 

Ето още нещо:  

 

Това също е знак. 

Може би е познат за теб. Това е знакът за безкрайност. Идеята му идва от 

символ, изобразяващ змия, ухапваща собствената си опашка. Той 

представлява безсмъртие и вечно завръщане. 



 

 

Всички ползваме едни забавни малки знаци, емотиконите, които показват 

нашето настроение, емоция, отношение:  

 

Достатъчно е да се огледаш наоколо и ще забележиш, че сме заобиколени 

от най-различни знаци. Но какво е това „знак“? Знакът е нещо, което 

представя друго нещо за някого. Знаците могат да бъдат образи, чрез 

които информация може да бъде подадена като съобщение от изпращач 

към получателя на съобщението. 

Образите нерядко са сложни за пълно предаване, затова художниците, 

които рисуват знаци, ги опростяват и превръщат в лесни за възприемане 

силуети. Така те стават лесни за възприемане от всички хора.  



Силуетът е изображение в един цвят на образ на човек, животно или 

предмет. За да се получи силует, трябва да се очертае външната форма 

на обекта, без да се добавят детайли. В знаците силуетите може да се 

нарисуват светли, на тъмен фон или тъмни върху светъл фон. 

Моля, разгледай страницата от учебника:  

 



Отговори на въпросите: 

1. Какво е значението на различните знаци, показани в темата? 

2. Къде, на какви места си виждал/а знаци с образи на животни? 

Справи се, нали!  

 

А ето и задачите, които трябва да изпълниш към разглежданата тема: 



1. Нарисувай животно, което ти е любимо, забавно, харесваш или те 

плаши. 

2. Превърни нарисувания от теб образ в знак така, както е показано на 

картинките от страницата в учебника горе. Може да го направиш в 2, 

3 или повече етапа, по твое усмотрение. 

3. Нарисувай зоопарк с различни знаци, които да насочват към 

интересни места в него. Помисли какви развлечения, освен 

животните, могат да съществуват в него. Ще подскажа, например, 

павилион за сладолед 😊.  

Можеш да използваш цветни моливи, флумастери или 

акварелни бои- изборът е твой. 

Разполагаш с достатъчно време, за да се потопиш в тази интересна 

тема, цели 2 часа.  

Достави си удоволствието и се забавлявай със знаците! 

Прегръщам те!  

Госпожа Колева 

 


