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Име …………………………………………………………………………………Група … 

 
Ран Босилек е един от авторите, които съчетават рядката дарба на лирика и 

проза. Голямото му по обем творчество за деца е представено в десетки отделни 

издания и сборници. Ран Босилек е един от създателите на художествено оформената 

детска книга в България. Важна част от творчеството му е влиянието на фолклора 

върху него. Той е един от пламенните радетели за създаване на правдива, 

съдържателна и високохуманна литература за деца у нас. Творчеството си писателят 

е изградил върху най-добрите традиции на българската детска литература. 

Безграничната му любов към децата, лумнала от непосредственото общуване с тях 

като учител, е неговият най-дълбок извор на вдъхновение. 

Нека сега заедно да си припомням една българска народна приказка за деца, 

преразказана от Ран Босилек, която пресъздава българските традиции в посрещането 

на Нова година:  

*в българския разговорен език млин се употребява като диалектна форма за баница 

 

Срещу Нова година 

 

Гарван грачи на комин. Кума Лиса точи млин*. Кумчо Вълчо от гората носи за пещта 

дървата. Заю Баю пещта пали и на другите се хвали: 

— Работлив съм за шестима. Аз съм майсторът на млина! Без пещ хубав млин не става! 

— Мълчи, Зайо! — виква Лиса. — Тъй не думай, засрами се! Че без моите ръчички ще 

преглъщаш сухи трички! 

— А дървата кой донесе? — Кумчо Вълчо се намеси. — Но за млин не се придиря, па и 

род сме най-подире! 

Гарван грачи на комин. Лиса носи топъл млин. На софрата го поставя, кани Вълча, кани 

Зая. 

И залапват трима млина — срещат Новата година. 

Гарван грачи на комин: 

— И аз искам топъл млин! Кума Лиса му отвръща: 

— Заповядай в нашта къща! 

И Гарванчо долетява, наготово се гощава, па за Новата година, както му е обичаят, дига 

тънка дряновица, удря Вълча, Лиса, Зая — ред поредом ги изрежда, суровака и 

нарежда: 

— Сурва, сурва година, по Вълчова гърбина, по Лисини краченца, по Заюви ушенца — 

да ги злото забрави, да сме живи и здрави до година, до амина — да похапнем пак от 

млина! 

 

Погледнете картинката и ми отговорете на няколко въпроса: 
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1. Как се приготвят приятелите за празника? 

2. Кой с какво участва в приготовленията? 

3. А те добри ли са? Коя постъпка разкрива добрината им? 

 

 
 

Нека да се опитаме да разкажем заедно приказката. Какво се е случила първо? 

 

Подготовка за празника 

Разговорът между животните 

Сурвакането 

Идването на гарванчо 

 

В коя картинка героите са разменени? Кое животинче го няма? А то какво прави? 

 

 
 

А сега нека заедно да нарисуваме своята баница? Ако имаш пластилин направи и с 

него млин! 

 

Приказката е на адрес :  

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

Използвани изображения от интернет. 

Изготвил - Десислава Севова – ресурсен учител от РЦПППО  гр.Бургас 
 


