
Апостолът на свободата
Васил Левски

Роди се и поведе ни в борба, 
обесен бе, но нивга не умря!

Адаптирал: Координатор на сектор „ Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“: 

старши ресурсен учител Зоя Кокалова - 2022





Можем да оцветим 
буквите в цветовете на 
българското знаме.

Можем да повторим по пунктира.



“ Заклевам се пред нашето отечество България, че ще изпълнявам точно длъжността си.“

„Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по

пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи.“

„Нашите българи желаят свободата, но приемат я, ако им се поднесе в къщите на тепсия.“

„Аз съм посветил себе си на отечеството си още от 61-во (лето) да му служа до смърт

и да работя по народната воля.“
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Цитати на Васил Левски

Можем да разрежем всяко изречение на думи и да подредим думите в изречението като гледаме шаблона на цялото изречение или се 
прочита  изречението от учителя и ученика подрежда думите.



„Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само мене си.“

„Времето е в нас и ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме“.

„Без революция сме загубени во веки веков.“

„Дела трябват, а не думи.“

„За Отечеството работя, байо! Кажи ти мойте и аз твоите кривини, па да се 

поправим и всички да вървим наедно.“

„С моята кончина не свършва пътят, който трябва да извървите.“

„Братство всекиго, без да гледаме на вяра и народност.“

„Всичко се състои в нашите задружни сили.“
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„Играем с живота на 7 милиона българи — трябва зряло да се постъпва.“

„На такива хора дай работа, които са разсъдителни, постоянни, безстрашни и великодушни.“

„Народе ? ? ? ?“

„Чисто народният мъж дава всичко, па и себе си жертва.“

„Целта ни в Българско е братство с всекиго, без да гледаме на вяра и народност; ръката си 

подаваме всекиму, който желае да пролива кръв с нас заедно за живот и свобода човешка.“

„Ние не гоним турския народ, ни вярата му, а — царя и неговите закони, с една дума, турското

правителство, което варварски владее не само нас, но и самите турци.“

„Трябва изпит за всеки. Защото има примери: Днес е човек, а утре — магаре.“

„Днешният век е век на свободата.“
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„Часът на свободата призовава всеки българин да покаже на дело родолюбието си.“

„Ние сме жадни да видим Отечеството свободно, па ако щат ма нареди да паса и 

патките, не е ли така?“

„Аз съм се обещал на отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой 

знае какъв.“

„Време за помагане е сега — закъснелите не ще бъдат наши приятели.“

„Гледай народната работа повече от всичко друго, повече и от себе си да я уважаваш!“

„От никоя страна нищо не се надяваме и никому за нищо не се молим. 

Всичко се състои според нас в нашите задружни сили. 

Против тях не може противостоя и най-силната стихия.“
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Шаблон за подреждане на думите в изречение.
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Картата на 
България за 
оцветяване в 
цветовете на 
българското 
знаме.

бяло

зелено

червено



Свържи точките.
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Адаптирал: Зоя Кокалова
старши ресурсен учител

2022

Може да принтираме или залепим 
пъзела и картата на картон за по-
голяма устойчивост във времето.
Може да направим отделен шаблон на 
пъзела, върху който детето да съотнася 
частите като се води по цифрите на 
числата или като наблюдава картата да 
търси и подрежда частите от пъзела.

Карта

Как Васил Кунчев е получил името си Левски?


