
Празничен календар, развлечения, изложби, конкурси 

Учебна 202-2021 година 
СЪБИТИЯ ПРЕДСТАВЯНЕ СРОК ОТГОВОРНИК 

Участие в мероприятия по случай дeня на град 

Хасково – 8 септември 

Общоградска 

изява 

м.09.2020 г.  Учители –  ПГ 

„Отивам  на градина – книга да се уча, добро да 

сполуча!”  
Откриване на новата учебна година  

Вътрешно 

мероприятие с 

участие на деца 

15.09.2020 г. ОС-ІV ПГ – Русева, 

Райновска 

Иг1 –ІVА ПГ – 

Ганчева, Райновска 

”На червено спри!” – празник  с игри за практически 

знания на децата за улично движение, за опазване на 

тяхното здраве и живот на пътя от темат. напр. 

”Безопасният свят на детето – споделена отговорност 

за бъдещето” 

 

Пред родители с 

участие на деца 

09.10.2020 г. ІVА ПГ, Райновска 

„Език свещен на моите деди….” – празник, по стихове на 

Иван Вазов, посветен на 1 ноември – Ден на народните 

будители от темат. напр. ”Обичам Родината” 

Пред родители с 

участие на деца 

30.10.2020 г. ІV ПГ, Райновска 

”Скачай, тичай, здравето обичай!” – детски спортен 

празник, свързан със здравословния начин на живот, с 

участието на няколко отбора по различните спортни 

дисциплини и във различни възрастови групи, със 

съвместно участие на бащи в рамките на националната 

кампания „Седмица на бащата” от темат. напр.”Здрави 

корени – жив дух” и ”Тяло, ум и дух в хармония”. 

Пред родители с 

участие на деца 

09.11.2020 г. III и ІV ПГ, Райновска 

„Татко, разкажи ми….!” 

-Най-хубавата и любима твоя приказка? 

-За своята професия? 

-Най-интересната, най-смешната, най-страшната случка от 

твоето детство? 

Празник в рамките на националната кампания 

„Седмица на бащата” от темат. напр.”Здрави корени – 

жив дух” 

Пред родители с 

участие на деца 

12.11.2020 г. ІII А гр., Райновска 

„Задави се Меца” 

Драматизация за изпращане на есента, свързана със 

здравното образование на децата от темат. напр. 

„ Децата и възрастните, за да я има природата - днес и 

утре”  

Пред родители с 

участие на деца 

17.11. 2020 г. ІІІ гр., Райновска 

„Дядо Коледа, пристига!”  

Развлечение за децата  

 

Вътрешно 

мероприятие с 

участие на деца 

14-18.12. 2020 г. За ОС- Димова,  

За Иг1 – Лозева, 

Учители по групи,  

Райновска 

„Някога по Коледа под вълшебното фенерче” 

Коледен празник от темат. напр. „Обичам Родината” 

Пред родители с 

участие на деца 

22.12.2020 г. ІV гр., Райновска 

Новогодишна приказка –„Джуджетата под пряспата” 

от Георги Райчев - 1942г. 

Новогодишен празник от темат. напр. „Чети с мен” -

„Забравените приказки на детството” 

Пред родители с 

участие на деца 

3.12.2020 г. ІV А гр., Райновска 

Поднасяне на цветя пред паметника на В.Левски Мероприятия с 

участие на деца и 

родители 

18-19.02.2021 г. ІV и ІV А ПГ 

Димова, Ганчева 

„Този празник е чудесен, ще посрещнем Баба Марта с 

песен!” 

Развлечение за децата от всички групи по случай 1-ви 

март от темат. напр. „Обичам Родината”  

Вътрешно 

мероприятие  с 

участие на деца 

01.03.2021 г. ОС-ІІ гр. – Басри,  

Иг1-І А гр. – 

Хаджиева, Райновска 

(Демирева) 

”Трети март - поклон и памет”!”  

Честване на Трети март – национален празник от 

темат. напр. „Обичам Родината” 

Пред родители с 

участие на деца 

02.03.2021 г. ОС-IIІ  ПГ, 

Райновска 

„Стих за мама!” 

Осмомартенски празник от темат. напр.”Здрави корени – 

жив дух” 

Пред родители  с 

участие на деца 

08.03.2021 г. 

 

І А гр., Райновска 

 

„Непослушното мече” 
Пролетен празник от темат. напр. „Обичам Родината” 

Пред родители  с 

участие на деца 

19.03.2021 г. І гр., Райновска 

Отбелязване на международния ден на детската книга -  
с посещение на РБ „Христо Смирненски” – детски отдел 

Мероприятие с 

участие на деца и 

родители 

м.04.2021 г. ІV и ІV А ПГ 

Русева, Лозева 

 



„Снежанка, седемте джуджета и още приказни неща!” 

Празник за международния ден на детската книга 

темат.напр.”Чети с мен” 

Пред родители  с 

участие на деца 
02.04.2021 г. ІІIАгр., Райновска 

 

„Лазаровден и Цветница” 

Пролетен празник от тем.напр.„ Децата и 

възрастните, за да я има природата - днес и утре” 

Пред родители  с 

участие на деца 
10.04.2021 г. ІІ А гр., Райновска 

 

“Културното наследство на моя роден край“-посещение 

на Регионален исторически музей Хасково 

 

Мероприятие с 

участие на деца и 

родители 

м.05.2021 г. III ,IIIA, ІV, ІV А ПГ 

Александрова,Райчева, 

Русева, Ганчева 

„Вече сме големи” 

Празници за изпращане на яслени групи в детската 

градина 

   

Драматизация на приказката „Дядовата ръкавичка” от 

Елин Пелин, темат. напр. „Чети с мен”-„Забравените 

приказки на детството” 

Пред родители с 

участие на деца 
Я - 05.05.2021 г. 

 

ОС-ясла, Жекова, 

Райновска 

Драматизация на приказката „Под гъбката” от 

Владимир Сутеев, темат. напр. „Чети с мен” -

„Забравените приказки на детството” 

 

Пред родители с 

участие на деца 
Я1 - 06.05.2021 г. Иг1– ясла 2,Узунова, 

Райновска 

„Довиждане, детска градина!”  

Празник по случай изпращане на випуск 2021 г. 

Пред родители с 

участие на деца 

ІVПГ-25.05.2021 г. 

ІVАПГ -27.05.2021г. 

ОС-ІV ПГ, 

Иг1 –ІVА ПГ, 

Райновска 

Представяне на продукция от допълнителни дейности Пред родители с 

участие на деца 

м.05.2021 г. Сформирани групи ДД 

Рисуване от децата, върху чадъри на тема: „Земята е 

нашият дом – това е красивата ни планета”  

Еко-инициатива по случай 1 юни международния ден на 

детето, от темат. напр.„Децата и възрастните, за да я 

има природата - днес и утре”          

Вътрешно 

мероприятие  с 

участието на деца 

и родители 

01.06.2021 г. ОС – Демирева, 

Иг1-Узунова,  

Райновска 

Еко - празник, посветен на международния ден на 

околната среда „Нахрани ни разделно!” – приказка за 

юначета с празни тумбачета – Хартояд, Пластоядка и 

Стъклояд в парка на Екопак България, от темат. напр. 

„Децата и възрастните, за да я има природата - днес и 

утре” 

Пред родители с 

участие на деца 

04.06.2021 г. ІІ гр.,Райновска 

Гостуване на детски куклени театри Пред  децата Ежемесечно Директор, учители по 

групи 

Празнуване на рождените дни на децата по групи Пред  децата Текущ Учители по групи 

Конкурси и изложби на „Малката Иглика”: 

1.”Моят роден град Хасково” - изложба от детски 

творби, пресъздаваща родния град в детските мечти. 

2.„Занаяти за най-малките” – изложба от детски творби 

от естествени материали: 

-картофена марка с падащ лист; 

-рисунка върху камък; 

-билки и семена; 

-работа с хартия – техника”папие-маше” за деца. 

3.Конкурс-фотоизложба, посветен на Междунардния ден на 

усмивката  – „Най-хубавата усмивка – тази на моето дете“ –  

най-хубавата усмивка на децата от всички групи на детската 

градина 

4.„Аз и моите права” – изложба от детски творби, 

посветена на Световния ден на дедето, на която деца от 

всички подготвителни групи, с помощта на своите 

родители са пресъздали в рисунки по едно свое право. 

5.”Левски, име-знаме!Име-символ!” - изложба от детски 

творби, пресъздаваща святото дело на Апостола на 

българската свобода. 

6.”Трети март - поклон и памет” – изложба от детски 

творби, пресъздаваща националните ни ценности. 

7.Конкурс-фотоизложба, посветен на националния 

празник на България „Моят Трети март и моето 

семейство” – споделяне  на преживявания със снимки, 

мисли и думи, за националния празник. 

8.Изложба „Управлявай разумно отпадъците“ – 

отбелязване седмицата на рециклирането на отпадъци 

Вътрешно 

мероприятие с 

участието на деца 

и родители 

 

1.20.09.2020 г. 

 

 

2.12-30.10.2020 г. 

 

 

 

 

 

3.02.10.2020 г. 

 

 

4. 20.11.2020 г. 

 

 

 

5.19.02.2021 г. 

 

 

 

6/7.02.03.2021 г. 

 

 

 

 

8.18.03.2021 г. 

 

 

1.ІІІ, ІІІ А ІV,ІV А 

 

 

2. ІІ,ІІІ, ІІІ А,ІV,ІV А  

 

 

 

 

 

3. ясла, ясла1, І,I А, ІІ, 

ІІІА,ІV,ІVА  

 

4. ІІІ,ІІІ А, ІV,ІVА  

 

 

 

5. ІV,ІVА  

 

 

 

6/7. ІІІ,ІІІ А, ІV,ІVА 

 

 

 

 

8.І,I А, ІІ, 

III,ІІІА,ІV,ІVА 

http://purvite7.bg/konkurs-nay-hubavata-usmivka-tazi-na-moeto-dete/
http://purvite7.bg/konkurs-nay-hubavata-usmivka-tazi-na-moeto-dete/


9.Фото-изложба за представяне резултатите от 

тематичната проверка от всички групи: „Нека заедно се 

научим да пазим нашата планета!” 
10.„Земята на Ботев” - изложба от детски творби, 

пресъздаваща святото дело на поета, публицист и 

революционер. 

9.20.05.2021 г. 

 

 

10.02.06.2021 г. 

9.І,I А, ІІ, 

III,ІІІА,ІV,ІVА 

 

10.ІІІ,ІІІ А 

 

Участие на ДГ в организирани общоградски изяви, 

конкурси, спортни състезания и др. 

 Текущ Директор, учители по 

групи 

 


