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Иде пролет, иде пролет
и дъхът й се усеща,
хайде милички дечица
да отидем, да я срещнем!

Пукне ли пролет, започват тра-
диционните пролетни празници. 
Заедно с пробуждането на приро-
дата се пробужда и душата на бъл-
гарина за нещо ново, зараждащо 
се, пречистващо и свято.

Поклон пред най-мъдрата – ба-
бата!

През месец март започват ве-
ликденските празници. Пръв сред 
тях е празникът Сирни заговез-
ни, с който завършва седмицата 
на опрощението. Децата от гру-
па „Мики Маус” при ЦДГ № 129 
„Приказен свят” празнуваха със 
своите баби.

„Заедно с баба на Сирни” под-
помага обогатяването и разгръ-
щането на представите за праз-
нично-обредната система на 
българите, възпитава приобще-
ност към фолклора на родното 
място.

Ти – бабата си тази,
която предаваш на децата
и внуците традиции и обичаи,
за да не забравят произхода си.
Ти – бабата,
чиито коси вече са посребрени,
очите укротени, когато вземеш
в набръчканата си ръка
нежната ръчичка като бисер
на още по-свидното на света –
внучето, детето на твоето дете,
умората си отива.
Ти – тази, която се грижи,
когато мама и татко ги няма,
бъди благословена!
Приеми като благодарност
песничките, стихчетата, ценките
като признателност
от твоите внучета.
Прости! Поклон!!!

Децата
от група „Мики Маус”

Пролет многоцветна
В първия ден на пролетта в � гру-� гру- гру-

па се проведе открита ситуация 
на тема „Пролет многоцветна” от 
учителките на групата г-жа Левко-
ва и г-жа Андреева. Присъстваха 
директорката на ЦДГ  №  129 г-жа 
Софийска и целият педагогически 
екип. Децата пяха песни, отгатваха 
гатанки, играха дидактични игри, 
работиха по работните тетрадки. 
От украсата и от настроението на 
всички наистина дъхаше на пролет.

Подготовката за училище е сложен 
процес, който може да се разглежда 
от различни аспекти. Постъпвайки в 
училище детето променя своя социа-
лен статус,поставено е пред нови отго-
ворности, с които трябва да се справи.

В педагогическата теория го-
товността за училище условно се 
разглежда като обща и специална 
подготовка. Общата подготовка се 
определя от личностната готовност 
на детето за обучение.

Личностната подготовка на детето 
е процесът, който интегрира съхра-
няването на детската автономност 
в предучилищния период с прехода 
към началната училищна степен. Тя 
се изразява в качествени изменения 
в цялостната структура на детската 
личност – мотиви, интереси, потреб-
ности, нагласи, ценностни ориен-
тации, самосъзнание. В дейност ен 
аспект личностната подготовка се 
изразява в психологическото надрас-
т ване на играта от нейния субект. 
Развиващият потенциал на играта е 
ефективно средство за личностната 
подготовка на детето за училищно 
обучение.

Готовност за училище

Заедно с баба
на Сирни

Играта допринася за формирането 
на личностната готовност за училищ-
но обучение чрез самата си същност. 
Съвместната игра е вид диалогично 
общуване. Тя е форма на познава-
телна активност и инициативност, 
способ за изследване и ориентация 
в реалния свят. Тя мотивира узнава-
нето и ученето. Тя е воля, ред, прави-
ло, подчиняемост, изпълнителност, 
са моинициатива, сътрудничество, 
кон  куренция, борба. Чрез игрите се 
постигат елементите необходими за 
практическа реализация на училищ-
на готовност като активност, дисци-
плинираност, настойчивост, стара-
телност, умения за съобразяване с 
правила.

В разнообразните дейности детето 
от прдучилищна възраст осъществя-
ва физически контакти, комуникира 
и се състезава с другите, преодолява 
трудности и реагира на агресия, об-
меня информация, достига до коопе-
ративно-съревнователен тип общу-
ване, самостоятелност, до обективна 
и адекватна оценка на собстените си 
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Лазаровден
В обичая лазаруване участват само 

момичета, които се наричат лазарки. 
На този ден 
те обикалят 
по къщите, 
и з ъ п ъ л н я -
ват песни, 
п о ж е л а в а т 
на стопаните 
да са живи и 
здрави, да е 
плодородна 

годината, да се роди всичко.

Лазарка
Лазарка пее на двора
и радост оглася простора,
нейната пъстра носия
цялата щедро краси я.
Лазарка – пърхаща птица
тайна в крилете си скрила,
носи на всяка девица
обич и знак за венчило.

Цветница
На този ден празнуват всички, 

които носят имена на цветя, треви, 
храсти, дървета, плодове. Правят се 
венчета от върбови клонки за здра-
ве. Момичетата вият венци от цве-
тя и се ходи на църква.

Малка Цвета
Седнала е малка Цвета
сред разцъфнала морава,
вие дъхави венчета,
да е весела и здрава.
Цветна цветница дошла е,
гиздава като момиче,
обичая всеки знае –
с цвете днес да се накичи.

Тук растат умни, весели и палави 5-годиш-
ни дечица. Под ръководството на госпожите 
Кирева и Дойчинова и пом. възпитателката 
леля Боби, децата усвояват знания за заоби-
калящия ги свят – природен и социален, нау-
чават се да боравят с цифрите и звуковете, за-
познават се с творчеството на писатели, поети 
и с любопитство слушат народни приказки и 
легенди. Неделима част от живота на децата 
в детската градина са празниците. Тях те оч-
акват с нетърпение и се подготвят старателно.

Най-ценното постижение на екипа педаго-
зи от втора „А” група е това, че създадохме 

спокойна и стимулираща жизнена среда за 
децата, в която всяко дете може да се почув-
ства уютно и да изяви качествата и способно-
стите си.

Педагогическият екип и децата от групата 
работят по екологичен проект за разделно съ-
биране на отпадъци. Съвместно с фирма „Еко-
пак”, която осигури контейнерите за отпадъци 
и материалите за обучение по темите, прове-
дохме обучаващи ситуации, практически за-
нимания и раздадохме нагледни материали. 
Това мотивира децата да опазват чиста при-
родата и да дадат нов живот на отпадъците.

 „Горските животни” от ІІ „А” 
група посрещнаха пролетта с 
„Пролетна забава в горската 
дъбрава”. Песните и танците 
развеселиха родителите, кои-
то бяха гости на тържеството. 
С бурни аплодисменти те поз-
дравиха децата за изпълнения-
та им.

Чакаме Великден – боядис-
ваме яйца, украсяваме групата 
– кипи усилена работа. Каква 
чудесна магия е бяло яйце да 
превърнеш в калинка, пате, 
гъбка! А около теб летят пче-
лички и пеперудки направени 
от сръчните ръце на децата от 
ІІ „А” група.

 Калоян, Марти, Цвети и 
Ники от ІІ „А” група бяха на 
Зелено училище в Сандански – 
месността „Св. Врач“. Веселите 
игри на чист въздух, плуването 
в басейна и походите в гората 
зачервиха бузките на децата.

Великден
Това е денят на Възкресението на 

Христос. Седмицата преди Велик-
ден се нарича „страстна неделя“ и 
всеки ден от нея е велик.

Във Велики понеделник и втор-
ник стопанките извършват голямо-
то великденско чистене.

През Великата сряда и Велики 
четвъртък не се работи женска ра-
бота. В четвъртък единствено се 
боядисват яйцата. С първото чер-
вено яйце стопанките правят кръс-
тен знак върху челата на децата, а 
после и на всички останали от се-
мейството.

На Велики петък (разпети петък) 
също не се работи, само се месят 
обредните хлябове и козунаците и 
се шарят яйцата. От Разпети петък 
до обеда на страстната събота не се 
яде нищо. В полунощ на събота сре-
щу неделя, хората се поздравяват с 
„Христос воскресе!” – „Воистина 
воскресе” и си пожелават здраве и 
щастие.

В неделята всички се чукат с бо-
ядисаните яйца. Чието яйце остане 
здраво, той ще бъде жив и здрав 
през цялата година.

Червен Великден
Срещнете го дечица,
размахайте ръчица,
запейте от сърце,
чукнете се с яйце,
кажете на другари,
на млади и на стари:
 – Великден, здрав, червен
за всички и за мен!

Л. Левкова

Великденските празници
според българските обичаи

Добре дошли във II-А група



В навечерието на светлите хрис-
тиянски празници „Лазаровден”, 
„Цветница” и „Великден” деца, 
родители и учители от ���-Б група 
с радост и ентусиазъм се вклю-
чиха в провеждането на пролет-
ната седянка, която се проведе 
в занималнята на ���-Б група на 
07.04.2011 г. Облечени в пъстри 
народни носии момичетата пяха и 
танцуваха весели лазарски песни 
и танци, а момчетата изиграха ху-
мористични сценки и етюди.

А ето ни
и в Сандански

През април 2011 г. беше прове-
дено зелено училище на децата 
от ЦДГ № 129 „Приказен свят“. 
Групата отседна в хотел „Св. 
Врач“ в град Сандански. Усло-
вията бяха много добри. Деца-
та имаха дневен режим, който 
включваше игри, разходки сред 
природата, плуване в басейн, 
ползване на джакузи, почивка, 
учебни занимания. Времето 
предразполагаше съчетаването 
на учебните дейности по стаите 
и игрите сред природата. Пар-
кът на хотела е изключително 
чист и приятен за игри на от-
крито. Разполага с мини зооло-
гическа градина, където децата 
видяха пауни, един от които 
показа разперването на опаш-
ката си. През последната вечер 
от престоя беше организирана 
детска дискотека в лоби бара на 
хотела. Децата танцуваха и се 
забавляваха. Имаше виктори-
на, на която децата отговаряха 
точно на задаваните им въпро-
си. В края на вечерта всички 
получиха подаръци.

Престоят и условията бяха 
чудесни. Всички ос танаха до-
волни и очакват с нетърпение 
следващото зелено училище в 
Сандански. 

възможности, на дейностите и тех-
ните резултати, които са важен по-
казател за готовността за училищно 
обучение.

Готово ли е детето за училище? 
Може да проверим с различни игри.

Развитие на речта диалогичната и 
монологична форма, един от най-ва-
жните критерии за готовност за учи-
лище.

Общувайте с детето, четете му дет-
ски произведения и го мотивирайте 
да ви преразкаже кратък разказ (5-6 
изречения). Играта „Разкажи ми”. 
По разказа вие ще оцените уменията 
на детето си за съгласува думите,за 
правилно построяване на изречения, 
наличие на сюжетна линия (начало, 
развитие, край).

Развитие на фонематичния слух
Поиграйте на игрите” Открий из-

лишната дума”. Намислете дума и я 
повторете няколко пъти на детето , 
а после повтаряйки думата вмъкнете 
друга дума, близка по звучене. Зада-
чата на детето е да слуша думите и да 

назове излишната. Изговаряйте ду-
мите бавно , обръщайте внимание на 
звуковото различие чрез интонация. 
Например: „Коса, коса, коса, роса, 
коса, коса, коза“. Следваща игра „Кой 
е звукът?”. Кажете дума и помолете 
детето да открие, кой звук се чува в 
началото, в края и в средата на дума-
та. Например: Мак, лак, кон, мама...

Чрез игрите се постигат елементите 
необходими за практическа реали-
зация на училищна готовност като 
активност, дисциплинираност, на-
стойчивост, старателност, умения за 
съобразяване с правила.

Играта е ефективно средство за 
пълноценна личностна подготовка 
на детето за училище. Осъществява-
нето на тази подготовка в рамките 
на най-присъщата за детето дейност 
съчетава неговата предучилищна го-
товност и автономност на личността 
с изискванията на предстоящата му 
социална перспектива – училището.

Б. Софийска
Директор на ЦДГ № 129

От стр. 1
Готовност за училище

Пролетна седянка в III-Б група
благодари от сърце за активното 
включване на следните родители:

Получи се приказно тържество, 
благодарение на творческите уси-
лия на г-жа Илиева и г-жа Ива-
нова. Педагогическият колектив 
и родителското настоятелство 

Росен Христов (баща на Елич-
ка), който зарадва децата с изпъл-
нение на гайда, на Галина Нико-
лова (майка на Никол), заснела с 
видео-камера цялото тържество и 
на Боряна Вълчева (майка на Ва-
льо), направила най-вкусните пи-
тки за децата.



Целодневна детска градина № 129
“Приказен свят”

София 1408, район “Триадица”
ул. “Косово поле” № 3

тел./факс: 02 858 21 83 (канцелария)
тел./факс: 02 859 61 49 (дирекция)

E-mail: cdg129@mail.bg

Ден на българската култура и 
славянската писменост. Ден на 
Кирил и Методий – създатели 
на нашето четмо и писмо.

Братските народи
с букви кой дари?
Кирил и Методий –

Децата от подготвителната 
група се радват на прекрасните 
условия, които предостави ба-
зата на хотел „Св. Врач” – град 
Сандански.

Хайде
на лагер!

Чистият въздух, свежите по-
ляни и топлият басейн укрепи-
ха здравето на малките палав-
ници.

братята добри.
Днес венци им вие
цялата страна.
С гордост славим ние
тези имена.

Всяко българско сърце треп-
ва, когато чуе химна „Върви 
народе възродени”. На този ден 
се чувстваме горди, че „И ний 
сме дали нещо на света...”. На 
този ден празнуват децата на 
България. В детската градина 
те за първи път ще се докоснат 
до четмото и писмото на своя 
народ, до прекрасните приказ-
ки, песни, стихотворения, кои-
то той е сътворил през векове-
те, ще осъзнаят какво е дом и 
родина и ще ги носят в себе си 
през целия си живот.

Концерт
„ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”
на децата от ЦДГ № 129

30.05.2011 г.

Празнуване на 1 юни – 
ДЕН НА ДЕТЕТО

Предстоящи събития
Летен отдих

на море в хотел „Аурелия”
11.06.2011 г. – 20.06.2011 г.

Цени:
дете – 298 лв.,

възрастен – 360 лв. 

Приканваме всички родите-
ли да се присъединят към нас, 
като станат членове на уч-
реденото настоятелство при 
ЦДГ № 129 “Приказен свят” 
или просто като станат съп-
ричастни към осъществяване-
то на идеите ни, за да имаме 
право на глас и контрол при 
вземане на решения, касае-
щи възпитанието и развитието 
на нашите деца.

Основни цели с оглед нуж-
дите на детската градина:

 � изграждане и оборудва-
не на физкултурен салон в 
приземен етаж на детска-
та градина;

 � освежаване на фасадата 
на детското заведение;

 � обновяване на двора за 
игра на детската градина.

ПОКАНА
от училищното настоятелство

Управителен съвет на училищното настоятелство:
Петя Колева Милкова председател
Димитър Стойчев Спиридонов зам. председател
Бианка Младенова Златева член
Валя Йорданова Ерменкова член
Мария Костадинова Танкова член

 


