
                          Детска градина  № 34(с яслена група)  
                                  „Лястовичка”-Варна 
                                                     ж.к.Възраждане I, до бл. 3  
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Празничен календар 

за учебната 2018/2019 година 

 

 

№ Име на празника срок отговорник Забележка 

1. 

Празник посветен на  

първия учебен ден - под 

наслов  

„Отново заедно” 

17 

септември 

Музикален ръководител 

и педагогичският екип 

на  ПГ ( 6г.) „Слънчице” 

Пред родителите на 

децата от ДГ № 34 

„Лястовичка” и 

гражданството. 

2. 

Участие във фестивал 

„Златна есен” съвместно с  

ПП „Златни пясъци” и „Еко 

– училища” 

28 

септември 

Музикален ръководител 

и педагогичският екип  

на ПГ ( 6г.) 

„Слънчице” 

Участие с хореография на 

децата от 

ПГ ( 6г.) 

„Слънчице” 

3. 

Държавен Куклен Театър – 

гр.Велико Търново 

 

„Обади се на телефон 112” 

27 

септември 

 

ДКТ- гр. Велико 

Търново 

и педагогичските екипи 

от всички групи в  ДГ 

№34 „Лястовичка” 

Ядро: Социална и 

здравословна среда. 

4. 

 

Изложба „Есенни 

вълшебства” 

 

октомври 

Педагогическите екипи  

в  ДГ № 34 

„Лястовичка” 

Съвместно с      

родителите  и децата от 

всички групи в  ДГ № 34 

„Лястовичка”. 

5. 

Театрална трупа 

„ТРИК – ТРАК”- 

„Да се хванем за ръце” 

19 

октомври 

Театрална трупа 

„ТРИК – ТРАК”- 

Педагогическите екипи 

в  ДГ № 34 

„Лястовичка” 

Ядро: Самоутвърждаване 

и общуване с околните. 

6. 

Есенен карнавал 

,,Празник на         

плодородието” 

 

30 

октомври 

Музикален ръководител 

и педагогическите 

екипи от всички групи в  

ДГ № 34 „Лястовичка” 

Съвместно с  децата,    

родителите и 

педагогическите екипи от 

всички групи в  ДГ 

№ 34 „Лястовичка”. 

Изработване на костюми 

от рециклирани 

материали, като част от 

екологичното възпитание 

на децата. 

mailto:dg34_liastovichka@abv.bg
http://liastovichka-varna.eu/izlozhba-esenni-valshebstva-2/
http://liastovichka-varna.eu/izlozhba-esenni-valshebstva-2/


7. 

Празник 

„Ден на християнското 

семейство“ 

Тържество на тема: 

„Семейството – сила и 

закрила” 

22 

ноември 

Педагогическият екип 

на  ПГ (5г.) 

„Слънчоглед” 

Съвместно изработване 

на родословно дърво от 

децата, родителите и 

педагогическият екип на 

групата. Тържество пред 

родителите на децата от 

ПГ (5г.) „Слънчоглед”. 

8. 

Празник 

„Ден на християнското 

семейство“ 

Тържество на тема: 

„Като татко и мама други 

няма” 

21 ноември 
Педагогическият екип 

на ПГ (5г.) „Теменужка” 

Пред родителите на 

децата от ПГ (5г.) 

„Теменужка” 

9. 

На 7.12.2018г.  се проведе 

беседа по безопасност на 

движението по пътищата на 

тема: ,,На улицата има 

правила” съвместно с 

полицейски инспектор-

Георги Георгиев от Трето  

РПУ- гр.Варна 

07.12.2018г 

 

Комисия по БДП в ДГ 

№34 „Лястовичка” 

 

Децата от всички групи в  

ДГ №34 „Лястовичка”. 

10. 
Изложба  „Коледни 

вълшебства” 
декември 

Педагогичските екипи 

от всички групи в  ДГ 

№ 34  „Лястовичка” 

Съвместно с      

родителите  и децата от 

всички групи в  ДГ № 34 

„Лястовичка”. 

11. 
„Работилничка  за 

сурвачки” 
декември 

Педагогическият екип 

на ПГ (5г.) 

„Слънчоглед” 

Съвместно с      родители 

и децата от ПГ (5г.) 

„Слънчоглед” 

12. 

С Благотворителна 

инициатива под наслов  - 

,,Подари книжка на 

приятел” децата, родителите 

и учителите от ДГ № 34 

„Лястовичка” участваха  в 

Националната стратегия за 

насърчаване и повишаване 

грамотността на деца и 

ученици „Чети ми, разбирам 

те!” като част от годишния 

план  на РУО – гр. Варна.  

Дариха  се стари но 

запазени книжки на децата 

от ЦНСТ – Изгрев гр.Варна 

и дома  за Медико-социални 

грижи гр.Варна. 

17 

декември 

Педагогическите екипи 

от всички групи в  ДГ 

№ 34 „Лястовичка” и г-

жа Иванка Пенева- 

старши експерт за 

Обучение в начален 

етап  от РУО - Варна 

 

Съвместно с  децата,    

родителите и 

педагогическите 

специалисти от 

  ДГ № 34 „Лястовичка”. 



13. 
Коледен концерт 

,,Нощта на чудеста” 

19 

декември 

Музикален ръководител 

и педагогическият екип 

от ПГ ( 6г.) 

„Слънчице” 

Пред родителите на 

децата от 

ПГ ( 6г.) 

„Слънчице” 

14. ,,Коледари” 
17 -  20                

декември 

Музикален ръководител 

и педагогическият екип 

от 

ПГ ( 6г.) 

„Слънчице” 

Съвместно с      

родителите - 

коледуване на децата от 

ПГ ( 6г.) 

„Слънчице” в КАТ – 

Варна, ,,Веолия“ , 

Кметство Младост, РУО 

– Варна, Областна управа 

– Варна ,  Държавно 

Горско Стопанство – 

Варна. 

15. 

Държавен Куклен Театър –  

Търговище 

,,Коледен сън” 

17 

декември 

ДКТ - гр.Търговище 

Педагогическите екипи 

и 

децата от ДГ № 34 

”Лястовичка” 

Ядро: Самоутвърждаване 

и общуване с околните. 

16. „Приказен следобед” януари 

Педагогическият екип 

на първа група 

„Калинка” 

Отворени врати за  

родителите на децата от 

Първа група „Калинка”. 

В продължение на една 

седмица всеки ден майки 

и баби почетоха любими 

приказки на децата от 

групата. 

17 

Изложба „ Баба Марта 

бързала, мартенички 

вързала”. 

Февруари 

Педагогическите екипи 

от ДГ №34 

”Лястовичка” 

Съвместно с      

родителите  и децата от 

всички групи в  ДГ 

№ 34”Лястовичка”. 

18. 
„Работилничка за 

мартеници ” 
Февруари 

Педагогическият екип 

на втора група 

„Пчеличка” 

Съвместно с      родители 

и децата от втора група 

„Пчеличка” 

 

19. 
„Работилничка за хранилки 

за птици” 
Февруари 

Педагогическият екип  

на  ПГ (5г.) 

„Слънчоглед” 

Съвместно с      

родителите  и децата от 

ПГ (5г.) „Слънчоглед”. 

20. 

Продължаване на 

инициативата „Чети ми, 

разбирам те” от годишния 

план на РУО-Варна. 

Благотворителна 

инициатива под наслов - 

„Подари книга на възрастен 

човек”. Съвместно деца, 

родители и учители от ДГ 

Февруари 

Педагогическите екипи 

от всички групи в  

ДГ№34 „Лястовичка” и 

г-жа Иванка Пенева- 

старши експерт за 

Обучение в начален 

етап  от РУО - Варна 

 

Съвместно с децата     

родителите и 

педагогическите 

специалисти от 

ДГ № 34 „Лястовичка”. 



№34 „Лястовичка”дариха 

стари но запазени книги, на 

дома за възрастни хора 

„Гергана”. 

21. Посрещане на Баба Марта 1 март 

Музикален ръководител 

и педагогическите 

екипи ДГ № 34 

„Лястовичка”. 

Децата  и 

педагогическите екипи в  

ДГ № 34 „Лястовичка”. 

22. 

 

 

,,Аз обичам България” 

 
март 

Музикален ръководител 

и педагогическият екип 

на ПГ ( 6г.) „Слънчице” 

Пред родителите на 

децата от ПГ ( 6г.) 

„Слънчице” 

23. ,,Мама има празник” 8 март 

Музикален ръководител 

и педагогическият екип 

на ПГ ( 5г.) 

„Слънчоглед” 

Матине с майките 

24. ,,Обичам те, мамо” 8 март 

Музикален ръководител 

и педагогическият екип 

на  втора група 

„Пчеличка” 

Матине с майките 

25. „Благодаря ти, мамо” 8 март 

Музикален ръководител 

и педагогическият екип 

на ПГ ( 5г.) 

„Теменужка” 

Тържество пред 

родителите 

26. ,,С обич  за мама” 8 март 

Музикален ръководител 

и педагогическият екип 

на ПГ ( 6г.) 

„Слънчице” 

Матине с майките 

27. 
Работилница с родители- 

„Здравословно хранене” 
март 

Педагогическият екип 

на от ПГ(5г.) 

„Теменужка” 

Съвместно деца и 

родители. 

28. 

Световен ден на водата 

„Водата извор на живот” 

 

22 март 

 

Музикален ръководител 

и педагогическият екип 

на ПГ ( 5г.) 

„Теменужка” 

 

Презентация пред 

децата от всички групи в 

ДГ № 34 „Лястовичка” 

 

29. 

Пролетно тържество на 

децата от първа група 

„Калинка” 

април 

 

Педагогическият екип 

на първа група 

„Калинка” 

Пролетно тържество 

пред родителите 

 

30. 

Варненски карнавал на 

маскарадния и сценичния 

костюм. 

април 

Педагогическите екипи  

на всички групи в ДГ № 

34 „Лястовичка” 

Съвместно с деца и 

родители  от ДГ № 34 

„Лястовичка” 



31. 
 

,,Лазарки„„ 

 

април 

Музикален ръководител 

и педагогическият екип 

на ПГ ( 6г.) 

„Слънчице” 

Пред децата от    всички 

групи в ДГ 

№ 34 „Лястовичка” 

32. 
Тържество на тема: 

„Земята е наш общ дом” 
април 

Музикален ръководител 

и педагогическият екип 

на ПГ ( 5г.) 

„Слънчоглед” 

Пред родителите на 

децата от ПГ ( 5г.) 

„Слънчоглед”. 

33. ,,Маратон на четенето„„ 
 

април 

Педагогическите екипи  

на всички групи 

Участници- децата и 

педагогическите екипи 

от всички групи в ДГ 

№ 34 „Лястовичка 

34. 
Международен ден на 

Земята 

 

22 април 

Музикален ръководител 

и педагогическият екип 

на  ПГ ( 6г.) 

„Слънчице” 

Пред  всички групи в  

ДГ № 34 „Лястовичка”. 

/презентация/ 

35. 

Провеждане на състезание 

по  БДП  на тема:  

„Движим  се безопасно”. 

април 

Комисията по БДП  и 

педагогическите екипи 

по групи в ДГ№ 34 

„Лястовичка” 

Децата  и 

педагогическите екипи 

от ДГ № 34 

„Лястовичка”. 

36. 
Спортен празник под 

наслов -„Мама татко и аз” 
май 

Музикален ръководител 

и педагогическите 

екипи по групи в 

ДГ№34 „Лястовичка” 

Съвместно с децата, 

родителите и 

педагогическите 

специалисти в ДГ№ 34 

„Лястовичка” 

37. 

Държавен Куклен театър -

Варна 

Куклен театър на тема: 

„Всички сме приятели” 

май 

Комисия по културни 

мероприятия в 

ДГ № 34 „Лястовичка” 

Ядро:  Затвърждаване на 

хуманните ценности: 

помощ, добрина и 

грижа. 

38. 

Довиждане детска 

градина– изпращане на 

децата от  ПГ/6г./  

,,Слънчице” 

 

31  май 

Музикален ръководител 

и педагогическият екип 

на  ПГ/6г./  ,,Слънчице” 

Съвместно с родителите  

 

 

 

 

 



 

Допълнителни мероприятия към празничния календар 

 

„Пролетни празници” в ДГ № 34 „Лястовичка”  ще се провеждат 

 в периода от 19.04 до 25.04.2019г. 

за учебната 2018/2019 година. 

 

№ Име на празника срок отговорник Забележка 

1. 
Тема: „ Люлка се люля 

на Гергьовден ” 
23.04.2019г. 

Педагогичският 

екип на  I група   

„Калинка” 

Образователно направление -  

Околен свят 

Ядро: Културни и национални 

ценности 

Задачи: Децата да се запознаят и 

приобщят емоционално към 

народните традиции и обичаи на 

Гергьовден. 

2. 

Тема: „Цветница” – 

работилница с 

родители за сплитане 

на венци от цветя и 

върбови клонки. 

22.04.2019г. 

Педагогичският 

екип  на II група 

„Пчеличка” 

Образователно направление-

Околен свят 

Ядро:Културни и национални 

ценности 

Задачи: Децата да затвърдят 

представите си за празника, като 

част от българските традиции и 

обичаи. Да се мотивира желанието 

им за участие в него.  

3. 
Тема:  „Великденска 

приказка” 
24.04.2019г. 

Педагогичският 

екип  на ПГ ( 5г.) 

„Слънчоглед” 

Образователно направление- 

Български език и литература 

Ядро: Пресъздаване на 

литературно произведение. 

Цел: Да се усъвъшенстват 

уменията на децата да участват във 

вербална форма на общуване,като 

съобразяват съдържанието на 

своята речева изява с 

комуникативната ситуация.  

Задачи: Да се пресъздаде 

съдържанието на приказката по 

роли чрез използване на 

подходяща интонационна 

изразителност. 

Да се възпита положително 

емоционално – оценъчно 

отношение към празници, обичаи и 

традиции, стимулиране на прояви 

на толерантност и уважение към 

празниците. 



4. 

Тема: „Великден” 

 

 

25.04.2019г. 

 

Педагогичският 

екип  на ПГ ( 5г.) 

„Теменужка” 

 

Образователно направление-  

Околен свят 

Ядро: Културни и национални 

ценности 

Задачи: Децата да развият умения 

и знания за великденските ритуали 

и атрибути. Да изразяват 

емоционалното си отношение към 

този празник- Въскресението на 

Христос. 

5. Тема: „Лазаруване” 19.04.2019г. 

Педагогичският 

екип  на ПГ ( г.) 

„Слънчице” 

Образователно направление- 

Околен Свят 

Ядро: Културни и национални 

ценности 

Цел: Приобщаване към 

българските фолклорни обичаи и 

обреди. 

Задачи: 

- Обогатяване и затвърждаване на 

представите за обичаи и традиции 

и начините им на празнуване.  

 -Овладяване на способности за 

организиране на празнична среда. 

 - Обогатяване на емоционално – 

художествените преживявания на 

децата. 

- Възпитаване на положително 

емоционално – оценъчно 

отношение към българските 

народни празници и обичаи. 

 

 

 


