


Условия за  ползване 

Това е файл, предназначен за дигитално изтегляне - авторскo произведение,  защитено съгласно Закона 
за авторското право и сродните му права. 

Идея, илюстрации и оформление - ©Гергана Боева, 2021.  
Всички права запазени!  

Моля, имайте предвид, че това произведение е предназначени само за лична употреба - не можете по 
никакъв начин да променяте, продавате, копирате, възпроизвеждате,  използвате с търговска или друга 

промоционална цел, или да преразпространявате тези материали по какъвто и да било начин. 

Чувствайте се свободни да ги отпечатвате отновo. 
Забранено е качването на тези материали за изтегляне на други места - сайтове, блогове и сървъри в 

интернет, както и разпращането им по мейл. 
Моля, не злоупотребявайте. 

Шрифтовете, използвани в този файл, се наричат ADYS 
и представляват авторско произведение на  Кристина Костова.  

ADYS е първото българско шрифтово семейство, предназначено за хора с дислексия. Разпространява се 
безплатно. Още информация за шрифта ADYS можете да намерите тук:  www.adysfont.com 

Съвети за печат 
Бих искала да ви насърча да пестите хартия, като отпечатвате само страниците, от които се нуждаете. Когато 

се ламинира, хартията става негодна за рециклиране и разграждане.  
Вместо това можете да отпечатате материалите на акварелен картон  - устойчив и приятен на допир е и все 

пак се рециклира. 

Споделяйте! 
Ще се радвам да видя, че използвате и споделяте труда ми  

в социалните мрежи.  
Не забравяйте да ме тагнете в Instagram, ако решите да  
споделите вашите занятия с ресурсите, които правя, с таг  

@g_boeva и @drawingsfrommom. 

Благодаря ви, че използвате моите ресурси.  
Искрено се надявам да се превръщат в добър повод за  

полезни игри и занятия с децата ви.  

Още безплатни авторски ресурси за ранно детско развитие можете да намерите в моя блог - “Писма от мама” 
тук: www.lettersfrommom.net. 

Ако искате да подкрепите работата ми,  
можете да го направите с дарение в Ko-Fi тук:  

www.ko-fi.com/gerganaboeva  
или като станете част от общността ми в Patreon тук:  

www.patreon.com/gerganaboeva, където всеки месец ще публикувам нови занимателни ресурси специално за 
хората, избрали да ме подкрепят там. 
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