
Високи сини планини, 

реки и златни равнини, 

небе по-нежно от коприна 

–това е моята родина! 
 

 
Що е родина! 

Питам своя татко що е татковина? 

Татко ми отвръща: 

Нашата татковина е местото свято, 

де роден си, сине! 

Дето си отрасъл 

под небе сурово, 

дето си научил 

българското слово! 

                 Н. Соколов 

 

 

България е част от континента Европа 

• Континент – голяма суша от Земното кълбо 

 



• България е държава в Югоизточна Европа, член на 

Европейския съюз и на НАТО. 

 

•  Разположена е в източната половина на 

Балканския полуостров и заема 22% от площта 

му.  

 

• Граничи с Черно море на изток, с Гърция и Турция 

на юг, със Сърбия и  Република Македония на запад, 

и с Румъния на север, разделена от река Дунав.  

 

• Националният й празник е 3 март (Ден на 

освобождението от османско владичество).  

 

• България има своя база на остров Ливингстън в 

Антарктика 

 

България е част от Балканския полуостров 

• Полуостров – суша, оградена от три страни с 

вода. 

 



Символи на Република България 

• Символ наричаме отличителен знак, белег. 

 

Държавата е обединение на хора, които живеят на 

обща територия и имат общо управление 

 

Национално знаме 

 

Бяло – мир, чистота, 

надежда, мъдрост 

Зелено – свобода, 

плодородие 

Червено – смелост, 

любов 

 

 

 

Национален герб 

 

Корона – чест, достойнство, 

власт, суверенитет 

Щит – покровителство 

Лъв – величие, сила, смелост 

Дъб – твърдост, закрила, 

дълголетие 

Кръст – християнска вяра 

 

http://nauchi.parliament.bg/kids.php  

 

 

Девиз : Съединението прави силата 

 

 

 

http://nauchi.parliament.bg/kids.php


Национален химн 

• Националният химн в общия случай е патриотично 

музикално произведение, което е официално прието 

от правителството на една държава за официална 

национална песен. 

 
• Химнът на България се основава на музиката и текста на 

песента "Горда Стара планина", 

    написана от Цветан Радославов (1863 - 1931) през 1885 година. 

• "Той я композира по пътя към бойното поле по времето на 

Сръбско-българската война.  

• "Мила Родино" става национален химн на България през 1964 г.  

• Текстът е променян многократно, за последен път - през 1990 

година." 

•  

Мила Родино 

 

Горда Стара планина, 

  до ней Дунава синей, 

  слънце Тракия огрява, 

  над Пирина пламеней.  

• Припев: 

 

                Мила Родино, 

                ти си земен рай, 

                твойта хубост, твойта прелест, 

                ах, те нямат край.                       

 

 

 Паднаха борци безчет 

за народа наш любим, 

майко, дай ни мъжка сила 

пътя им да продължим. 

http://abc-bg.be/rodinoznanie.html 

 

 

 

София – столица на Република България 

http://abc-bg.be/rodinoznanie.html

