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Мама и татко 
ходят на работа
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Тази книжка принадлежи на:



Днес е специален ден! Изабела и Елиас могат да посетят 
майка си на работа. Отскоро тя отново работи във 
фабрика за шоколад. Децата са вече много развълнувани. 
Елиас нетърпеливо прибира чашата си в миялната машина.

„По-късно сигурно ще огладнеете“, казва 
татко. „Тогава ще ядем шоколад“, вика Изабела. 
Татко се усмихва. „По-добре е да ви сложа 
няколко сандвича и след това ще ви заведа с 
автобуса при мама във фабриката.“



Най-сетне пристигнахме! Децата от детска 
градина Слънце, възпитателят Йорг и 
неговата колежка Моника вече са тук. И 
госпожа Йоздемир е вече тук! Тя ще покаже 
всичко на децата.
„Знаете ли от какво се прави шоколад?“, пита тя.
„От какаови зърна“, отговаря Изабела. Това 
ѝ е разказала мама. Тя знае изключително 
много за шоколада. Понякога майка ѝ пътува, 
за да научи още повече за шоколада.



„Какаовите зърна пристигат тук в чували“, обяснява госпожа 
Йоздемир. „Чувалите са много тежки, затова те се пренасят 
с мотокари.“
„И аз искам да се повозя наоколо на такъв мотокар!“, вика 
Мария въодушевено.
Госпожа Йоздемир завежда децата до една голяма машина.
„Тук зърната първо се почистват. За целта те първо здраво 
се разтръскват. Това е доста шумно.“



„Тук се прави шоколадът“, казва госпожа Йоздемир и 
сочи към няколко големи съда. „Той трябва да се бърка 
120 часа, докато стане готов.“ Децата се учудват.
„Още пет дни!“, извиква Даря. „Значи трябва да имаме 
много търпение.“

„Не“, смее се госпожа Йоздемир. „Няма нужда да 
чакате толкова дълго. Ще ви покажа такъв, който  
вече е готов.“
„Ето там е мама!“, вика Елиас. Той я е видял 
някъде по-напред.



Мама стои пред голяма машина. Тя носи 
работно облекло и шапка.
„Тук се правят шоколадите или понякога също 
и вкусни шоколадови бонбони. Майката на 
Елиас и Изабела управлява тази машина“, 

обяснява госпожа Йоздемир. Елиас сияе. Какви неща 
може майка му само! Сега тя е видяла децата. Радостно 
им маха с ръка.
Децата също махат. Колежките на мама махат с ръка.



„Сега видяхте как се прави шоколад“, казва госпожа 
Йоздемир. За довиждане тя подарява на всяко 
дете красиво опакован шоколад. „Моята майка го е 
направила“, гордо завява Елиас.

„Тогава сигурно е особено вкусен“, 
казва Есат. Всички деца се радват, 
само възпитателят Йорг е тъжен. 
Той не е получил шоколад.
„Ние всички ще ти дадем по 
малко!“, извиква Джъстин. След 
това Йорг отново се смее.



Децата са се върнали в детска градина Слънце. „Нека да си 
направим машина за шоколад!“, предлага Мария. Те веднага 
се захващат за работа. Ще стане страхотна машина.
„Какво работи майка ти?“, пита Изабела приятелката си Даря.

„Моята майка работи в лаборатория“, обяснява Даря. 
„Тя изследва различни неща. За целта има микроскоп.
Когато гледа през него, вижда всичко огромно.“„Страхотно 
е, че има различни професии!“, радва се Елиас.



Мама е свършила работа и взема Изабела и Елиас от 
детската градина. Те пътуват заедно с автобуса към 
къщи. „Хареса ли ви във фабриката за шоколад?“, 
пита мама. „И още как!“, извикват децата. Мама се 
радва за това. „А какво искате да вечеряте днес?“
„Спагети болонезе и салата“, предлага Елиас.
„А за десерт от шоколада на мама“, допълва 
Изабела. „Съгласна съм“, казва мама.  

„Но на всеки ще има само по 
едно парченце.“



След вечерята мама слага Елиас и Изабела да спят.
Татко не е тук. Сега той работи в хотел.
Изабела се обажда на татко по телефона.
„Мама управлява огромна машина за шоколад“, веднага 
разказва тя.
„И аз искам някой път да я видя“, казва татко.
„Ти също можеш да отидеш в работата ѝ“, 
предлага Изабела. „Добра идея!“, е на 
мнение татко. Елиас също иска да 
говори с баща си.



„Здравей, тате. Какво правиш?“
„Току-що помогнах на няколко гости. 
Те идват от друга страна и тук не им е добре 
познато.“ „А те разбират ли те?“, информира 
се Елиас.
„Да, защото говоря техния език“, отговаря 
татко.

„Страхотно е, че можеш да разговаряш с толкова много 
хора“, радва се Елиас.
„Наистина е много приятно“, съгласява се татко. „Ето че 
отново идва някой. Лека нощ, Елиас. Лека нощ, Изабела.“



Мама чете на Елиас и Изабела приказка за лека нощ. 
След това тя затваря книгата. „В събота и неделя татко 
и аз не сме не работа“, разказва тя. „Можем да направим 
хубав излет. Какво ще кажете за пикник на детската 
площадка?“

„О, да!“, радват се децата. „Ще бъде забавно!“ Изабела и 
Елиас се сгушват във възглавниците си. Те са щастливи и 
доволни. 
Денят беше хубав!
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Днес е специален ден: Изабела и Елиас 
могат да посетят майка си на работа във 
фабриката за шоколад. Децата научават как 
се произвежда шоколад и какви машини мама 
управлява за целта. Татко довежда Елиас и 
Изабела във фабриката. Той работи в хотел и 
всеки ден се запознава с много хора.
Страхотно е какви неща могат мама и татко.
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