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Гражданско образование   

Глобалните процеси протичащи в европейски и 
световен мащаб налагат необходимостта от 
Гражданско образование. Приоритетите в 
Европейското образавание са гражданско, екологично 
и здравно обучение, получаване на икономически 
знания от всички, въвеждане на ранно чуждоезиково 
обучение и на информационните технологии. 

Гражданското образование има за цел да възпита у 
детето национална идентичност на гражданин на 
България и да формира положително отношение към 
страните от Европейската общност. 

Необходимо е у детето да се формира нов европейски 
модел на поведение и отношение към заобикалящия го 
свят: да съчетава националнато с глобалното, 
традиционното с модерното, индивидуалното с 
общочовешкото. 

И това трябва да започне от най-ранна детска възраст, 
каквато е преучилищната. 
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Добре дошли! 

На 15 септември, 129 ЦДГ 
посрещна в своя Приказен 
свят най-малките си герои. 
С вълшебства, любов и игри, 
педагозите ще разкрият 
пред малките—магията на 
знанието-приказния свят на 
буквите и цифрите. Ще 
възпитат у малчуганите 
любов към традициите,                           

обичаите  и България!  

ОЩЕ НОВИНИ И СЪБИТИЯ ОТ ЦДГ “ПРИКАЗЕН СВЯТ” 
 

НОВИНИ ОТ ГРУПАТА НА 
МАЛКИТЕ ЕКОЛОЗИ 

 
 
       СПОРТЕН ПРАЗНИК 

 
    НА ЗЕЛЕНО  УЧИЛИЩЕ     
            В САНДАНСКИ 

                   ДИМИТРОВДЕН 

                АНДРЕЕВДЕН  

                   НИКУЛДЕН 

                          ПОКЛОН  
                     ПРЕД  
         НАРОДНИТЕ  БУДИТЕЛИ! 

 
              ДЯДО КОЛЕДА 
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НОВИНИ ОТ ГРУПАТА НА МАЛКИТЕ ЕКОЛОЗИ 
-   

      учителки Кирева и Дойчинова 
Децата от Подготвителна „А” група - петгодишни 
продължават работата по екопроекта „Искаме  зелено 
начало”. Като част от дейността е ежедневно 
почистване на площадката от есенни листа и клони,  
разходки и наблюдение на есенните промени в 
природата и елементарен курс по йога,  подпомогнат и 
проведен от майката на  Омая – Ева Николова. 
Благодарим ти Ева! Основна цел на проекта е активната 
работа с родителската общност. За наша голяма радост 
всички родители с удоволствие се включват в 
дейностите  и сами дават предложения за нови. Имаме 
страхотни родители ! 

Децата с удоволствие играят йога. 
 
 
 
 
 
 
 
След  като почистихме двора от листа и клони можем 
да поиграем.  
 
 
 

През месец октомври децата от Подготвителна група VI 
А участваха във весел спортен празник.  
 
 
 
 
 
 
 
Разнообразните състезателни игри заредиха емоционално 
малките спортисти.  
 
  
 
 
 
 
 
Радостта бликаше от лицата на победителите, а   победените 
получиха стимул да станат още по-добри.  
 

 

 

 

 

 
 

Спортът е незаменим двигател за децата, който генерира 
здраве и сила за тях!  

        До следващия старт! 
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На 26.10.2011 г. в група Мики Маус 
с учителки г-жа Кирязова и 
Стефанова, се проведе открита 
ситуация на тема „Есента – богата и 
плодородна“ и „Димитровден - 
традиции и обичаи“.  
В празнично подредената занималня 
децата посрещнаха родителите си с 
„Добре дошли“, урокът започна с 
гатанки, игри, задачи, в които 
учaстваха и гостите. 
Сценарият бе построен в две части. 

В първата децата показаха знания в областта на български 
език и литература, математика, природен и социален свят, 
а втората част-празника Димитровден с народните 
обичаи, традиции и легендата за Свети Димитър. 
Поставихме на децата и родителите задача да рисуват на 
тема „Есен“ като използват асоциации от изпълнените 
художествени текстове.  

 
 
 
 
 
 

Мама, татко, деца рисуваха пъстри и красиви есенни 
картини.  
Урокът премина емоционално, постигнахме поставените 
задачи. Накрая с торта бе отразен и рожденният ден на 
групата с техния любим герой на тортата, с фойерверки и 
„Happy Birthday”.  

ПОКЛОН ПРЕД НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ! 
Да се знае, да се помни, 

че България е жива, 
пред Будителите скромни 

българинът китка свива! 
 

 
Под тържествените звуци на българския марш „Тих бял 
Дунав” със знаменца в ръце, децата от VI Б подготвителна 
група с учителки г-жа Илиева и Иванова, отдадоха своята 
почит пред народните будители. 
                            
 
 
 
 
 
С възторг и ентусиазъм те пяха възрожденски песни, 
маршируваха със знаменца в ръце, разказаха за делото и 
творчеството на Кирил и Методий, П. Хилендарски, П.Р. 
Славейков, Г.С. Раковски, В. Априлов, д-р П. Берон, В. 
Друмев, Добри Читулов и Васил Левски. 
 
 
 
 
 
 
В края на тържеството като мил спомен, всяко дете отнесе 
със себе си българското знаменце, а родителите получиха 
песнопойка с най-известните български възрожденски 
песни! 
 
За умилостивяване на мечката и за да предизвика доброто 
у децата, сръчните им ръчички моделираха от солено 
тесто Мече, оцветиха експонатите за да ги отнесат у дома 
за късмет и за да украсят коледната елха.  

А след това си хапнаха варена царевица и пуканки 
приготвени от госпожите Кирязова и Стефанова, и леля 
Руми. 

На 06.12.2011 г. в група „Мики Маус” (ПГ петгодишни, 
бл. 5Б) се проведе открит урок с квалификационна цел. 
Децата получиха знания за календарно-обредната 
празничност: на Мечкинден се варят варива – царевица, 
боб, леща за да едрее денят и посевите за плодородна 
година. На Никулден се приготвя рибник и питка, почита 
се свети Никола – защитник на моряците, рибарите и 
банкерите. 
Чуха легендата за Голямата Мечка, преданията за 
самотника Андрей и за неговия баща старият белобрад 
рибар Никола. 
Ситуацията се реализира с детски фолклорни творби, 
кратки фолклорни жанрови форми. По посока на 
пресъздаване на ролеви персонажи, децата изиграха 
народната игра „Пази се от мечката”.  
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(продължава от стр.1) 

Изхождайки от спецификата на предучилищното 
образование, възрастовите особености на децата и 
новите европейски измерения в образователната 
система, тази цел   придобива конкретни акценти и 
задачи за решаване по посока : 

. Граждански знания; 

. Граждански умения; 

. Гражданско отношение. 
Формиране представи за важни социални сфери 
/семейство, детска градина, училище, малки общности/ 

Изграждане на социално поведение 

Усвояване на общочовешки ценности 

       Изграждане на социално и емоционално 
поведение 

Разпознаване дейността на различни институции 

       Изграждане на гражданско поведение 
Да получат ориентири в глобалните и регионални 
процеси 

        Изграждане на социална, екологична и 
здравна култура. Подготовка за здравословен 
начин на живот, готовност за справяне с 
процесите на технологичната реалност. 

В Конвенцията за правата на детето на ООН**(чл. 29) 
се посочва глобалния мащаб на гражданското образование 
за детския индивид: Образованието на детето трябва да 
бъде насочено към развитието на личността на детето, 
на неговите таланти, умствени и физически способности 
до най-пълния им потенциал; развитието на зачитането 
на човешките права и основните свободи и на 
принципите; развитието на чувството на уважение към 
родителите на детето, към неговата собствена културна 
самоличност, език и ценности, към националните 
ценности на страната, в която детето живее, на 
страната, от която то произхожда и на цивилизации, 
различни от неговата собствена; подготовката на 
детето за отговорен живот в свободно общество, в 
духана разбирателство, мир и толерантност, равенство 
между половете и дружба между всички народи, 
етнически, национални и религиозни групи и коренно 
население; развитието на чувството на уважение към 
природната среда. 

„В Европейската общност сме длъжни да съхраним 
идентичността си, своя бит и култура, традиции и 
обичаи, да бъдем толерантни към други култури , с 
иновационно мислене, с гражданско поведение и съзнание. 

 

Б.Софийска 

Директор  ЦДГ № 129 „Приказен свят” 

ДЯДО КОЛЕДА 
Пиша от сърце 
кратко писъмце 
мили Дядо Коледа 
вече слушам аз. 
 
 
Децата от II гр. „Мечо Пух” бл. 6 с нетърпение 
очакват коледния празник. Те с желание и трепет 
украсяват своите писъмца до Дядо Коледа и очакват 
от него най-хубавите подаръци. 
 

Колективът на ЦДГ №129  ви пожелава весело посрещане на 
Коледните и Новогодишните празници. Нека домовете Ви да 
бъдат изпълнени с топлина и любов!  
Коледна звезда 
На небето горе, 
весели дечица, 
скоро ще изгрее 
чудната звездица. 

 
Тя ще ни докара 
светло тържество –  
Божие, Христово- 
свято Рождество. 
Трайко Симеонов 
 

Целодневена детска градина № 129 

“Приказен свят” 

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

тел./факс: 858 21 83/канцелария/ 

тел./факс: 859 61 49/дирекция/ 

E-mial:cdg129@mail.bg 
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