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УТВЪРЖДАВАМ: 

ГЕРГАНА ВЪЛКОВА 

 

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР 
на група „Бонбони“ за учебната 2021 / 2022 година 

 

 

1. Празници съвместно с останалите групи : 

 

пролет 

Март 
 
 

април 
 
 

май 

1. „Пролет мила , животворна”- спортно-
подготвителни и състезателни  игри на открито. 
2. „Благовещение”. 

1.„Великденски вълшебства”- работилничка  и 
подреждане на изложба/базар. 

1. Спортен празник „Бързи, смели, сръчни” 
заедно с родителите 

лято 
юни, юли, 
август 

На излет 

Рисувам лятото – изложба 

есен 

септември, 
 
 
 

октомври, 
 
 
 
 

ноември 

1 .Откриване на новата учебна година. 

1. „Есен ни зове”- на открито. Спортно - 
подготвителни и  състезателни игри, почистване 
на площадката,  детска дискотека. 
2. „Вълшебствата на есента”- изложба/от хартия, 
листа и други природни материали/. 
3. „Страната на усмивката” – детски празник за 
Световния ден на усмивката/7 октомври/. 

1. „Ден на християнското семейство”. 
 

зима 

 
декември, 

 
 
 

януари, 
 
 

февруари 

1. „Никулден”, „Ден на град Бургас”/6 декември/. 
2 . Коледна седмица- изложба от „Работилничка 
за коледни чудеса”. 
3.  „Коледна мечта” -посрещане на Дядо Коледа. 

1. Изложба”Зимна приказка”. 

1. „Мартенска работилничка” –изработване на 
мартеници и украса; подреждане на изложба 
„Мартенички бели и червени”. 

 

 

 

2. Празници на детската група: 
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есен септември 

 

 

октомври 

 

      ноември 

1.Откриване на новата учебна година на открито. 

1. „Есен ни зове”- на открито. Спортно - 

подготвителни и  състезателни игри, почистване 

на площадката,  детска дискотека. 

1. „Ден на християнското семейство”- изготвяне 

на постери. 

зима  

декември  

 

 

 

 

 януари 

 

 

 

 

февруари 

1. „Никулден”, „Ден на град Бургас”/6 декември/. 

2. Коледна седмица- изложба от „Работилничка 

за коледни чудеса. 

3. „Коледна мечта” -посрещане на Дядо Коледа. 

1. „Вълшебните сестрички” – празник на 

вълшебните думички/8 януари/ - изготване на 

постер, куклен театър. 

2. „Да приготвим вкусен сандвич с мама”-

практика и беседа за здравословното хранене. 

1. „Мартенска работилничка” –изработване на 

мартеници и украса; подреждане на изложба 

„Мартенички бели и червени”. 

пролет  

март,  

 

 

 

       април, 

 

 

 

       май 

1. „Да посрещнем Баба Марта”. 

2. „Пролет,мила,животворна”-спортно-

подготвителни и състезателни  игри на открито. 

1. „Книжчице , приятел наш” /Международен ден 

на детската книга – 2 април/. 

2 „Приказна пролетна въртележка“, /празник за 

мама и пролетта/. 

3.„Великденски вълшебства”- работилничка; 

подреждане на изложба/базар. 

4.„Великденски вълшебства” . 

1. „Чудесата на земята”-засаждане на цветя и 

билки в опитното поле. 

2.  Спортен празник „Бързи,смели,сръчни”. 

 

лято юни, юли, 

август 

 

 

 

 

 

 

 

3. Лични празници на децата: 

• рождени дни; 

• именни дни; 
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• раждането на ново дете в семейството. 

 

     4. Театрални постановки /гостуващи/. 

 

 

 

                                                                  

Предложените дейности и мероприятия ще се провеждат 
съвместно с родителите при възможност след отмяна на 
пандемичната обстановка. 
В условията на COVID – 19 ще се използват Сайта на ДГ, Фейсбук 
профил на ДГ и Фейсбук групата на ДГ за поддържане на 
комуникация и запознаване на родителите с живота в ДГ. 

 

 


