
Малкото е експлозивно и много чаровно. Понякога попада в плен 
на емоциите си и му е трудно да се успокои. Обича да експериментира с 
нови неща и да се шегува с другите за собствено удоволствие. Малкото е 
умно, хитро и находчиво. Използва тези качества, за да получава всичко, 
което поиска. Вярва, че приятелите му ще го последват във всяка негова 
лудория. Малкото създава ведро настроение в групата. Смята се за 
страхливо, но всъщност е доста смело.

                  Нека ви представим...

Голямото е мълчаливо, обичливо и сантиментално. Голямо 
е по размери, но страхливо по душа. Изпитва ужас от червеи, 
миризливо сиренце и неочаквани целувки. Ако се сблъска с 
нещо подобно или просто нещо го стресне, то се променя до 
неузнаваемост - може да се превърне в диван, лодка, дори 
лимонада. С него се общува приятно, защото се съобразява с 
желанията на другите. Състрадателно и грижовно е. Бързо се 
привързва. Случва се рядко, но когато поиска нещо силно, никой 
не може да го спре да го постигне.

Безстрахчето е смело, но само на повърхността. Обича 
да демонстрира колко е безстрашно, защото така преодолява своя 
собствен страх. Заради това поведение попада в епицентъра на 
неприятни ситуации. Безстрахчето не обича да е самò и винаги търси 
компанията на приятелите си. Не може да стои на едно място и затова 
винаги прави нещо. Обича правилата. Неследването им и резките 
промени му носят безпокойство. Приема нуждата на групата като своя 
задача и е готово на всичко в името на общото благо. 

Малкото е експлозивно и много чаровно. Понякога попада в плен 
на емоциите си и му е трудно да се успокои. Обича да експериментира с 
нови неща и да се шегува с другите за собствено удоволствие. Малкото е 
умно, хитро и находчиво. Използва тези качества, за да получава всичко, 
което поиска. Вярва, че приятелите му ще го последват във всяка негова 
лудория. Малкото създава ведро настроение в групата. Смята се за 
страхливо, но всъщност е доста смело.

ННННеееккккааа  ввввиии пппррреееедддсссттттаааввввииимммм..........

Голямото е мълчаливо, обичливо и сантиментално. Голямо
е по размери, но страхливо по душа. Изпитва ужас от червеи,
миризливвво сиренце и неочаквани целувки. Ако се сблъска с
нещо подобно или просто нещо го стресне, то се променя до
неузнаваемост - може да се превърне в диван, лодка, дори
лимонада. С него се общува приятно, защото се съобразява с
желанията на другите. Състрадателно и грижовно е. Бързо се
привързва. Случва се рядко, но когато поиска нещо силно, никой
не може да го спре да го постигне.

Безссссстрахчето е смело, но само на повърхността. Обича 
да демонстрира колко е безстрашно, защото така преодолява своя 
собствен страх. Заради това поведение попада в епицентъра на 
неприятни ситуации. Безстрахчето не обича да е самò и винаги търси 
компанията на приятелите си. Не може да стои на едно място и затова 
винаги прави нещо. Обича правилата. Неследването им и резките 
промени му носят безпокойство. Приема нуждата на групата като своя 
задача и е готово на всичко в името на общото благо. 



Голямото обикаля из цялата къща.
Малкото го наблюдава с любопитство.

Какво правиш,

Голямото?



Търся си шапка.

Тази отива ли ми?

Мисля-я-я,
че ти е
малка.



    те пазя. 
Аз ще 

Подготвил
съм се.

Навън!
тъмно!

Но там е
Мога да те

си шапка. Там 
ще си на сигурно

място.

сложа в новата

те пазя.
Аз ще

Подготвил
съм се.

тъмно!
Но там е

Мога да те

си шапка. Там
ще си на сигурно
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Семейство: Lampyris noctiluca
СВЕТУЛКИТЕ

Как да различим мъжка 

от женска светулка?

Мъжката светулка има крила и може да 
лети, като оставя красиви светлинни пътеки. 
Женската светулка няма крила, не може 
да лети, затова се закрепва по стъблата на 
тревите и оттам излъчва своята светлина.

Светулките са вид бръмбари, които 
оставят след себе си светлинни пътеки 
през лятото, когато се стъмни. 

В света са познати над 2000 вида от тези 
невероятни насекоми. 

Може да ги открием на влажни места - до реките, 
морето или под дебелата корона на дърветата.



Какъв е жизненият цикъл на светулката?

През лятото възрастните женски светулки снасят средно 100 яйчица в почвата или по ствола на тревите. 
След около месец се излюпват ларвите. Като ларви светулките прекарват до 3 години. Хранят се с 
охлюви, плужеци и червеи. Зимуват в почвата или в кората на дърветата. Ларвите линеят (сменят умалелия 
си кожух) до пет пъти. Когато достигнат нужния размер, те какавидират. След около две седмици от 
какавидата излиза имаго (възрастна светулка). Тази последна фаза от жизнения им цикъл, като светещи 
бръмбари, е несъмнено най-красивата, будеща възхищение у хората. Тя продължава 2-3 седмици. През 
този период възрастните светулки нямат уста и не се хранят. Те са фокусирани само и единствено върху 
задачата да оставят поколение.

Имаго
2-3 седмици

Яйца
1 месец

Толкова 
голямо е едно 
яйце. 

Яйцата са заровени 
плитко в почвата или 
са закрепени по ствола 
на растенията.

Те светят леко, за 
да се защитят от 
хищници.

Ларвата линее до 5 пъти.
Ларвата се излюпва бяла, 
но до 2 часа потъмнява.

Мъжката ларва достига размер до 15 mm. 
Става 120 пъти по-тежка

 спрямо момента на излюпването си.

Женската ларва достига размер до 25 mm. 
Става 340 пъти по-тежка
спрямо момента на излюпването си.

Ларва
1-3 години

15 mm 25 mm

Какавида 
1-2 седмици

Какавидата стои 
заровена в плитките 
нива на почвата или 

сред шумата.

Нямат устен апарат Активни през юни-юли

Тя свети, за да 
се защити от  

хищници.

1,26 mm

женска

мъжка
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