
Учебна 2021-2022 година 

Празничен календар, развлечения, изложби, конкурси 
СЪБИТИЯ ПРЕДСТАВЯНЕ СРОК ОТГОВОРНИК 

Участие в мероприятия по случай дeня на град 

Хасково – 8 септември 

Празнична програма от IIIА група:“Обичам те, мое 

Хасково“ 

Песни, стихове, Народен танц „Закачка“ 

Какво знаем за Празника на град Хасково, за 

историята на града? 

Вътрешно 

мероприятие с 

участие на деца 

08.09.2021 г. 

10,00 ч. 

III Агр.- Александрова, 

Кацарова, Райновска 

„Посрещане с обич”  
Откриване на новата учебна година 

 

  

Вътрешно 

мероприятие с 

участие на деца 

15.09.2021 г. ОС-ІV ПГ – Николова, 

Райновска 

Иг1 –ІVА ПГ – Лозева, 

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, от 

темат. напр. ”Тяло, ум и дух в хармония”, във 

връзка с реализирането на дейности по пороект 

„Физическа активност, физическо възпитание, 

спорт и спортно- туристическа дейност за 2021 

година“ под надслов „Жизненост на децата, чрез 

здраве и спорт” 

Вътрешно 

мероприятие с 

участие на деца 

13-15.10.2021 г. 

 

13.10.2021 г. 

14.10.2021 г. 

15.10.2021 г. 

 

 

I и ІIА гр.,  

III и ІIIА гр.,  

IV и ІVА 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 

25.11. 2021 г. ІІІ гр., Райновска 

„Дядо Коледа, пристига!”  

Отбелязване на Коледа от всички възрастови групи от 

темат. напр. „Обичам Родината” 

Вътрешно 

мероприятие с 

участие на деца 

13-17.12. 2021 г. За ОС-Райчева,  

За Иг1 – Ганчева,  

учители по групи,  

Райновска 

„Някога по Коледа под вълшебното фенерче” 

Коледен празник от темат. напр. „Обичам 

Родината” 

Пред родители с 

участие на деца 

22.12.2021 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 

30.12.2021 г. ІVА гр., Райновска 

Поднасяне на цветя пред паметника на В.Левски Мероприятия с 

участие на деца и 

родители 

18-19.02.2022 г. III,IIIА,ІV, ІVА гр. 

Жекова,Кацарова,Николова, 

Лозева 

„Къщата на Баба Марта!” 

Отбелязване на 1-ви март от всички възрастови 

групи от темат. напр. „Обичам Родината”  

Вътрешно 

мероприятие  с 

участие на деца 

01.03.2022 г. ОС-ІІ гр. – Колева,  

Иг1-ІIА гр. – Хаджиева, 

Райновска (Русева) 

”Трети март!”  

Честване на Трети март – Музикално-поетично 

утро от темат. напр. „Обичам Родината” 

Пред родители с 

участие на деца 

03.03.2022 г. ОС - IIІ гр., 

Райновска 

„Кукерски обичай” 

Празник за изкуството и традициите, обичаите и 

символиката, свързани с кукерските игри и 

маскарадната обредност, темат.напр.”Изкуството в 

ДГ”  

Пред родители с 

участие на деца 

07.03.2022 г. ОС – IIІАгр.,Райновска 

„Стих за мама!” 

Осмомартенски празник от темат. напр.”Здрави 

корени – жив дух”  

Пред родители  с 

участие на деца 

08.03.2022 г. 

 

ІА гр., Райновска 

 

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

Родината” 

  

Пред родители  с 

участие на деца 

17.03.2022 г. І гр., Райновска 



Учебна 2021-2022 година 

 

Отбелязване на международния ден на детската 

книга -  с посещение на РБ „Христо Смирненски” – 

детски отдел 

Мероприятие с 

участие на деца и 

родители 

м.04.2022 г. ІV и ІV А ПГ 

Райчева, Лозева 

 

„Лазаровден и Цветница” 

Пролетен празник от темат. напр. „Обичам 

Родината”  

Пред родители  с 

участие на деца 
12.04.2022 г. ІІ гр., Райновска 

 

„Сезоните и цветовете“ 

Празник за Природата от темат.напр. ”Децата и 

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

екологично образование на децата;   

темат. напр.”Изкуството в ДГ” 

Пред родители  с 

участие на деца 

19.04.2022 г. ІІ Агр., Райновска 

„Вече сме големи” 

Празници за изпращане на яслени групи в детската 

градина 

   

Драматизация на разказа „Защо Щурчо няма 

дом?” от Айше Али, темат. напр. „Чети с мен”-

„Забравените приказки на детството” 

Пред родители с 

участие на деца 
Я - 03.05.2022 г. 

 

ОС-ясла, Жекова, 

Райновска 

Драматизация на „Приказка за Щуреца“ от д-р 

Димчо Труфчев, темат. напр. „Чети с мен”-

„Забравените приказки на детството” 

Пред родители с 

участие на деца 
Я1 - 04.05.2022 г. 

 

ОС-ясла1, Жекова, 

Райновска 

Драматизация на разказа „Мечо и телефона” от 

Пепа Лесинска, темат. напр. „Чети с мен”-

„Забравените приказки на детството” 

Пред родители с 

участие на деца 
Я2 - 04.05.2022 г. 

 

ИГ1-ясла2, Узунова, 

Райновска 

„Довиждане, детска градина!”  

Празник/педагогическа ситуация по случай изпращане 

на випуск 2022 г. 

Пред родители с 

участие на деца 

ІV гр.-26.05.2022 г. 

ІVАгр. 27.05.2022г. 

ОС-ІV гр., 

Иг1 –ІVА гр., Райновска 

Представяне на продукция от допълнителни 

дейности 

Пред родители с 

участие на деца 

м.05.2022 г. Сформирани групи ДД 

„Златната рибка на детството”  

Отбелязване на 1 юни - Международния ден на 

детето от всички възрастови групи с Празник за 

детските мечти по случай 1 юни, темат. напр. 

„Чети с мен” 

Вътрешно 

мероприятие  с 

участието на деца 

и родители 

01.06.2022 г. ОС – Димова, 

Иг1-Узунова,  

Учители по групи 

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” – 

изготвяне на предентации от изложбите: 

1.”10 причини да остана в моя роден град” – фото-

изкуство – фотопана от всяка възрастова група, 

представляващи развитието на град Хасково през 

последните 4 години. 

2. „Народните будители и Аз“ – изложба от детски творби 

на деца от четвърта група с участието на своите родители, 

посветена на 1 ноември - пресъздаваща делото на народните 

будители. 

3.„Моите права, моят глас” – артистичен конкурс 

от детски творчески произведения, посветена на 

Световния ден на детето, на която деца от трета 

група, с помощта на своите родители да пресъздадат в 

рисунки, музикален, театрален клип по едно свое 

право. 

4.”Трети март” – изложба от детски творби, 

пресъздаваща националните ни ценности и 

Освобождението на България. 

5.Конкурс „Зелена планета 2022” – децата с 

участието на своите родители в стих, разказ, картина 

изразяват своето отношение към планетата Земя. 

Вътрешно 

мероприятие с 

участието на деца 

и родители 

 

1.20.09.2021 г. 

 

 

 

 

2.01.11.2021 г. 

 

 

 

3. 20.11.2021 г. 

 

 

 

 

 

4.02.03.2022 г. 

 

 

5.22.04.2022 г. 

 

 

1.Всички възрастови групи 

 

 

 

 

2.ІV,ІVА  

 

 

 

3. ІІІ,ІІІ А 

 

 

 

 

 

4. ІІІ,ІІІ А, ІV,ІVА 

 

 

5. ІІІ,ІІІ А, ІV,ІVА 

 

 

Участие на ДГ в организирани общоградски изяви, 

конкурси, спортни състезания и др. 

 Текущ Директор, учители по групи 

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

