
Живели някога в далечна земя три прасенца - три безгрижни братчета. Те били много задружни и
винаги играели заедно. Даже и имената им си приличали – Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф.

Цяло лято те си прекарвали безгрижно, докато веднъж Наф-Наф, най-голямото от братчетата-

прасенца, казало:

- Скоро ще настъпи зимата и трябва да помислим за място, където да сме защитени от студа и
неприятелите. Хайде да си построим къщичка, в която да живеем под един покрив, в мир и сговор.

- О, ние нямаме врагове, а и зимата е още много далече! - засмели се другите две и продължили да
си играят.
Наф-Наф обаче решил, че ще построи голям надежден дом със здрава дъбова врата. Отминала
есента, станало хладно. Ниф-Ниф и Нуф-Нуф също започнали да мислят за собствен дом. Ниф-

Ниф решил, че най-лесно и бързо е да си направи къщичка от слама. Речено - сторено. Струпал
той сухи треви и си стъкмил набързо дом.

Минали се няколко дни и Нуф-Нуф си построил къща, но неговата била от клонки и вейки. Двете
доволни братчета се върнали към игрите, докато Наф-Наф довършвал строежа на голямата си
здрава къща.

Когато настъпила зимата до гората се издигали три къщички – едната от слама – на Ниф-Ниф,

втората от клонки – на Нуф-Нуф и третата – най-красивата и надеждна на Наф-Наф.

В едно снежно утро, кой го знае откъде, в мирната гора се появил гладен сив вълк. Той обикалял
наоколо и душел въздуха.

- М-м-м, мирише ми на прасенца! - рекъл си Вълчан.

Първо се спрял пред сламената къщичка на Ниф-Ниф и почукал на вратата.

- Ей, прасенце, отваряй! - викнал той – Ако не го направиш така ще духна, че цялата ти къща ще
отлети.

Прасенцето разбрало, че пред прага му е Вълкът и затреперило от страх – дума не можело да
обели. Вълчо нямал намерение да го чака. Той напълнил гърди и духнал към къщичката от слама.

(тук трябва да духнете силно към къщичката на Ниф-Ниф, за да я съборите, като на снимката) Тя
се разлетяла във всички страни, а малкото прасенце се втурнало с всички сили към къщичките на
своите братя.

Нуф-Нуф видял всичко през прозореца и пуснал веднага ужасеното си братче в своята колибка.

Едва успял да хлопне вратата пред носа на гладния Вълк. А той огледал къщичката им и се засмял:

- Е, сега ще изям две прасенца! - казал и духнал. Къщичката се разклатила силно. Вълкът духнал
още веднъж и дома на Нуф-Нуф рухнал (духнете към сглобената къщичка, за да падне, като на
картинката!).

Двете прасенца с викове изскочили изпод клонките и затичали към къщичката на Наф-Наф. С
викове „Вълк!" и „Помощ!" братчетата влетели в дома на Наф-Наф. Те се сврели в най-далечния
ъгъл от вратата и затреперили. Наф-Наф спокойно залостил вратата. Гладният вълк така и не
мислел да се предава. Той дотичал до вратата на Наф-Наф и силно я блъснал. Вратата не
помръднала. Тогава сивият звяр надул гърди и започнал да духа с всички сили. Къщичката обаче
не помръднала. Вълчо помислил, помислил и решил, че ще влезе през комина и започнал да се
катери. Наф-Наф бързо разпалил огън в камината, докато нахалника се катерел по покрива.

Мислейки, че всеки момент ще утоли ужасния си глад, Вълчан скочил в комина и се озовал право в
горящия огън. Извикал от болка и изхвръкнал обратно нагоре през комина с бясна скорост
(Сложете Вълчо надолу с главата в отвора на комина на третата къщичка и рязко натиснете
лостчето. Фигурката ще излети от комина, също както е показано на картинката!)

Той продължил да тича, шмугнал се в гората и никой повече не го видял по тези места.

А трите прасенца заживели щастливо под един покрив – Наф-Наф, Ниф-Ниф и Нуф-Нуф.
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Инструкция за сглобяване

Децата, които сглобяват конструктора, могат да се нуждаят от помощта на възрастните!
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Сглобяването на конструктора става

по указаната последователност и номерация
Разказвате приказка

и правите представление:

„... вълкът духнал
и отвял сламената

къщичка..."

„... Вълкът духнал

и съборил къщичката

от пръти..."

„... и гладния Вълк

излетял през

комина..."






