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Цел: Стимулиране на прояви на сътрудничество между децата, родителите и 

учителите при подготовка и реализация на мероприятия 

Задачи: 

1. Подкрепа и развитие на индивидуалните способности на децата в дейности, 

които са интересни и значими за тях. 

2.  Създаване на система от педагогическо взаимодействие, насочено към 

идентифициране и развитие надареност на децата от предучилищна възраст. 

3. Ефективен диалог с родителите за установяване на общи изисквания за 

поведението на децата и прилагане на общи педагогически възможности. 

 
 

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР УЧЕБНА 2022-2023 ГОДИНА 
 

№ ИМЕ НА ПРАЗНИКА  СРОК ОТГОВОРНИК ФОРМА 
1. ,,Добре дошли в детската 

градина“ 
15.09.2022 г. Учители 

ПГ „Мечо“ 
Провеждане на 

тържество с децата на 
двора 

2.  Отбелязване на 
международния ден на  
учителя 

05.10.2022 г. Учители на ПГ 
„Мечо“ 

Поздрав към 
педагогическия екип на 

ДГ 
3. “Усмивката е здраве“- 

отбелязване световния 
ден на усмивката  

07.10.2022 г. Учители във 
всички групи 

Инициативи по избор на 
екипите 

4. Отбелязване световния 
ден за миене на ръцете 
 

15.10.2022 г. Медицински 
сестри, пом. 

възпитатели 

Дейности за формиране 
на навици  

5. Весел зоопарк Октомври 
2022 г. 

Екипи на І гр. 
„Маргаритка“ и 
І гр. „Черешка“ 

Посещение в столичния 
зоопарк съвместно с 

родителите на децата 
6. „Пътя на млякото“ 18.10.2022 г. Директор, 

учители 
 

Провеждане на 
еднодневна екскурзия  

7. „Червенобузи юначета“  
 

25.10.2022 г. Екип на ІІ 
група „Бонбон“ 

рецитал, посветен на 
здравето и хигиената, 
пред родители или 
колеги. 

8. Празник по БДП в 
изпълнение на проект  
„ Ти си Надежда на пътя“  

19.10.2022 г. Директор, 
учители на ІІІ и 

ІV групи, 
комисия за 
работа по 
проекти, 

комисия по 
БДП 

Организиране на 
тематично мероприятие 
с домакинство на ДГ 171, 

ДГ 83, ДГ 90 

9. „Азбука на будителите“ 01.11.2022 г. Учители на ПГ 
„Мечо“ 

Поздрав към екипа и 
тържество пред 

родителите 



10. Есенен карнавал 
,,Празник на 
плодородието” 

До 30.10.2021 
г. 

Муз. учител, 
екипи на 

всички групи 

В ДГ 

11. Отбелязване 
международния ден на 
толерантността 

16.11.2021 г. Психолог, екип 
на І група 

„Малина“, ІІ 
група „Тигър“, 

ІІ група 
„Детелина“ 

Инициатива по избор на 
екипите 

12. Ден на народните 
будители  
 

01.11.2021 г. Екип на ІV 
група 

„Маргаритка“ 

Поетичен рецитал 

13. „Работилница за 
вкусотии“- отбелязване 
на европейския ден на 
здравословното хранене  

08.11.2021 г. Екипи на 
групите 

Подбор, съчетаване, 
дегустация  

 
  

14. Ден на християнското 
семейство  

  Посещение на театър, 
съвместно деца - 
родители - учители 

15. Ден на християнското 
семейство  

21.11.2022 г. Екип на ІІ 
група „Малина“ 

Изложба в групата на 
тематични рисунки, 
нарисувани от децата 
заедно с родителите; 

16. Ден на християнското  
семейство  
  

Ноември 2022 
г. 

 

Екипи на групи Инициативи по групи  
съвместно с родители 

17. Никулден 
 

06.12.2022 г. Екип на ІІІ 
група „Тигър“ 

Тържество пред 
родители 

18. Бъдни вечер и Коледа 
пресъздаване на основни 
традиции, съвместно с 
баби от групата  

23.12.2022 г. Екипи на 
групите, 

Музикален 
учител 

пресъздаване на 
основни традиции, 
съвместно с баби от 
групата  

 
19. „В очакване на Коледа“ 

 
23.12.2022 г. Екипи по групи Организиране на 

изложба с 
предпочитанията на 
децата за чакания 
подарък 
тържества 

20. „Ледената къщичка“ 
 

Декември 
2022 г. 

Учители на ІІІ 
група 

„Детелина“ 
Музикален 

учител 

Тържество пред 
родители 

  

22. „Дядо Коледа, ела!“ 20.12.2022 г. ХТК Театрална постановка в 
ДГ 

 
23. „Ден на поезията“ 

Отбелязване на 
международния ден на 
думата БЛАГОДАРЯ 

11.01.2022 г. Учители на ІІІ 
група 

„Детелина“ 
Музикален 

учител 

Поетичен рецитал 



24. „Мама казва, че и баба 
била някога мъничка“- 
отбелязване на Бабин ден 

21.01.2022 г. Екип на ІІІ 
група 

поздрав 

25. Отбелязване на 
Международния ден на 
прегръдката  

21.01.2022 г. Екипи във 
всички групи 

По избор на екипа 
  

26. „С Левски в сърцето“ 19.02.2023 г. Учители на ПГ 
„Мечо“, 

Музикален 
учител 

Поетичен рецитал 

27. „Баба Марта бързала...“ 
 

01.03.2022 г. ХЕК, музикален 
учител 

Развлечение в ДГ  

28. „С обич за мама“ 08.03.2021 г. Екипи по 
групи, 

музикален 
учител 

поздрав към майките по 
групи за отбелязване на 
Международния ден на 

жената. 
29. “Аз съм българско дете“ 

 
03.03.2022 г. Екип на ІV 

група 
„Черешка“ 

тържествен рецитал     
 

30. Отбелязване на 
световния ден на 
поезията 

21.03.2023 г. Екипи на 
всички групи 

Слушане на поетичен 
рецитал 

31. „Пролет е дошла“  10.04.2023 г. Екипи в яслени 
групи- педагог, 

мед. сестри 

Тържества в групите 

32. Пролетен горски 
карнавал“  

26.04.2023 г. Екип на ІІ 
група 

„Малинка“ 

Тържество пред 
родители 

33. „Драматизация на 
приказки“  

Април 2023 г. Екип на ІІ 
група „Бонбон“ 

тържество пред 
родители 

34. Хайде на екскурзия Април 2023 г.  Директор, 
учители 

Провеждане на 
еднодневна екскурзия 

35. „Довиждане детска 
градина! Здравей първи 
клас“ 

Май 2023 г. Учители на ПГ 
„Мечо“, 

Музикален 
учител 

тържество 

36. Столичен куклен театър Май 2023 г. Екип на ІІ 
група 

„Малина“, 
родители 

Съвместно посещение на 
подходяща постановка 

37. Вълшебният свят на 
приказките  

Май 2023 г. Екип на І група 
„Черешка“  

Посещение на театър 
съвместно с родители и 
деца 

38. Ден на детето – игри и 
забавления 

 

01.06.2022 г. Екипи по 
групи, 

музикален 
учител 

Ателиета, игри, 
забавления 

 

Настоящият план е неразделна част от Годишния план на ДГ № 15 за учебната 

2022-2023 г. 

  


