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КУЛТУРЕН   КАЛЕНДАР 

 

за  учебната 2018/2019 г. 

 
м.септември, 2018 г. 

 

 Куклен  театър – Варна„ В   детската  градина бързам да замина  аз”- 

откриване на учебната година. 

 „С Пинокио на колела”- велохепънинг  -  участие на децата в Европейски 

ден на спорта , като част от кампанията „BG Бъди  активен”. 

  Участие във  Фестивала „Златна  есен”  на  екоучилищата  носители на 

Зелен  флаг в Природен  парк „Златни  пясъци „. 

 

 м.октомври, 2018 г. 

 

 Есенно развлечение „Златна Есен в Камчия ”   -  посещение на 

Планетариума  в  СОК „Камчия”. 

 Драматизация „Приказка за трите рибки” – участват  децата от ІІІ  гр.  

по случай Денят на Черно море. 

 

м.ноември,2018 г. 

 

 „Еко-карнавал”  по случай Световния ден на еко-училищата  -  

изработване карнавални  костюми  съвместно с родителите.    

 Куклен театър  „Пърхащо вълшебство”- представление на ТТ „Трик-

Трак Варна. 

 

 



м.декември, 2018 г. 

 

 Развлечение „Къде живее Дядо Коледа”- - презентация, песни и танци . 

 Куклен театър  - Варна „Коледен  карнавал”- посрещане на Дядо 

Коледа”. 

 Детска  работилница – Изработване на сурвачки  от  деца и родители  

ІІІ гр.. 

 

м.януари 2019 г. 

 

 Развлечение„Немитата  круша”- музикална драматизация  от 

Маргарита Шоселова - участват  децата от ІІІ гр. във връзка с 

Здравословен Хепанинг  за здравословно хранене по Европейска схема 

"Училищен плод". 

 

 

м.февруари 2019 г.  

 

 Развлечение „Викторина  за  Левски”  - участват децата от ІV гр. 

 „Моят любим приказен герой”- музикално-театрален карнавал  по  

групи. 

 

 м. март,2019 г. 

  Развлечение„Приказна полянка”- посрещане на Баба Марта .  

  Концерти по групи. „За мама с любов”.   

 „Водата - нашето богатство”-  образователно развлечение, посветено 

на Световния ден на водата - 22 март. 

 

 

м.април 2019 г. 

 Еко-хепънинг  „ Земята е наша къщурка зелена”- посветен на    

Световния  ден на Земята. 

 Пролетни фолклорни празници:  

       Лазаровден, Цветница, Великден 

 Куклен театър- Варна „Трите  феи”. 

  

 

м.май 2019 г. 

 Празник -  „Довиждане детска градина ”- изпращане на децата от ІV 

групи. 

 Концерт посветен на Първи юни „Слънчеви усмивки” .  

 

 


