
Помощниците на Дядо Коледа 

В коледното утро, Дядо Коледа се събуди и що да види: 

джуджетата лежаха болни в креватчетата си, а еленчетата – болни в 

обора. Какво ли да прави сега? Рекъл си: 

- Няма как да раздам подаръците сам! 

И погледнал през прозореца. Видял всички снежни човеци навън. 

Те го харесвали и веднага решили да му помогнат. Но Снежанка 

дошла с лоша вест: 

- Дядо Коледа, някой е развалил и счупил подаръците! – 

разтревожено рекла тя. 

Тогава Дядо Коледа се отчаял: 

- Щом е така… Коледа няма да има. – казал той тъжно. – Не 

можем да се справим с всички подаръци за толкова кратко 

време. 

Но снежните човеци не загубили надежда. 

- Можем, но ни трябва помощ! 

Всички се зачудили кого да повикат. Сетили се за елхичките навън, 

не знаели, че те няма да се съгласят. Решили все пак да опитат: 

- Елхички, мили сестрички, моля ви да ни помогнете! – замолила 

Снежанка. 

- Ние сме елхички, красиви сестрички, и няма да дойдем, защото 

ще си оправяме тънките иглички. – рекли горделивите 

сестрички. 

- Моля си, за дорбрите дечица! – обадили се снежните човеци. 

- О, дечицата, които ни окрасяват всяка година с шарени играчки 

и се чувстваме още по-красиви! Заради тях сме съгласни. 



И така започнала работата: снежните човеци правили 

подарърците, елхичките ги опаковали, Снежанка ги подреждала, 

а Дядо Коледа наглеждал всичко. 

Дошла вечерта и вече било време за раздаване на подаръците. 

Тогава Дядо Коледа осъзнал, че елените са болни и няма с кого да 

раздаде подаръците. Снежанка погледнала през прозореца и 

видяла всички снежинки. Показала ги на Дядо Коледа и той 

намерил решение. Излязъл навън и започнал да се опитва да 

хваща сженинките, но те се разтопявали в ръката му. Примол им 

се: 

- Моля ви, снежинки-балеринки, спрете да се разтопявате в 

ръката ми! 

- Ние сме красивите снежинки-балеринки, но защо да го 

правим? 

- Красиви бели балеринки, заради добрите дечица. 

- Ако е заради тях, идваме! Те винаги си играят с нас! 

Дядо Коледа успял да ги слепи и станали на четири големи 

елена. С тях и Снежанка раздал всички подаръци. Коледата била 

чудесна! 

След като свършили с раздаването, Дядо Коледа си легнал 

уморен, а Снежанка решила да види как са джуджетата и 

еленчетата. Погледанал и видяла, че вече са здрави и готови за 

нови приключения. 
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