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       ЦЕЛ: ,,Да се формира цялостно нравствено и емоционално развитие на детската личност 

чрез участие в празници и развлечения в условията на детската градина” 

 

ЗАДАЧИ: 

1.Да се стимулира творчеството и активността у децата, чрез организиране на празници и 

развлечения в детската градина. 

2. Да се възпитава интерес към музиката, танца и родния бит и култура. 

3. Да се затвърдят знания, умения и отношения, свързани със социализацията на детската 

личност и колективните детски отношения. 

 

ОБЕКТ: Всички деца и учители, с участието на родители. 

 

ПРЕДМЕТ: Конкретни форми за развлекателна дейност, организирани в детската 

градина. 

 

ВРЕМЕТРАЕНЕ: Учебна 2021/2022 година от 15.09.2021 г. до 30.05.2022г. 

 

ДЕЙНОСТИ: 

 

1. “ЗДРАВЕЙ ДЕТСКА ГРАДИНА” – откриване на първия учебен ден  

срок: 15.09.2021 г. 

отговорник – учителките от четвърта възрастова група и учител,музика 

 

2. „ЗЛАТНА ЕСЕН!” – развлечение с участието на всички групи  

срок: м. октомври 2021 г. 

отговорник: учителките от четвърта  възрастова група и учител, музика 

 

3 „ ПРАЗНИК НА СЕМЕЙСТВОТО ”- развлечение  по повод празника на християнското  

семейство. 

срок: м. ноември 2021 г. 

                отговорник: учителките от трета „б“ възрастова група и музикален ръководител 

 

           

4. „ДЯДО КОЛЕДА ДОЙДЕ С ДАР ЗА ВСЯКО ДЕТЕ” -  развлечение за посрещане на Дядо 

Коледа с участието на децата от ДГ          

срок: месец декември 2021г. 

отговорник: учителките от трета“а“ възрастова група и учител, музика 



 

5. ,,ПРАЗНИК НА ЗДРАВЕТО“ - развлечение с участието на всички групи.  

срок: м. януари 2022г. 

 отговорник: учителките от трета „а“ и  трета „б“ възрастова група и учител,музика 

 

6. „БАБА МАРТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА” –  развлечение за децата от всички групи. 

(театър ) 

          срок: м. февруари 2022 г. 

 отговорник: учителките oт втора  възрастова група и учител,музика 

7. ,,МАЙЧИЦЕ ЛЮБИМА, С ТЕБЕ ПЕЕМ И ТАНЦУВАМЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА”- 

развлечения по групи. 

срок: м. март 2022 г. 

отговорник: учителките oт всички възрастови групи и учител,музика 

 

8. ,,ШАРЕН, ШАРЕН ВЕЛИКДЕН” – отбелязване на християнския празник - развлечение с 

децата от всички групи.                                                                                                                             

                                                                                                                   срок: м. април 2022 г. 

                    отговорник: учителките от  трета „б“ възрастова група и учител,музика 

9.“ЧЕСТИТ 60-ТИ РОЖДЕН ДЕН ДГ „ДРУЖБА“-АСЕНОВГРАД 

срок: м. май 2022 г. 

отговорник: учителките oт всички възрастови групи и учител,музика 

 

 

10. ,,ДОВИЖДАНЕ ДЕТСКА ГРАДИНА, ЗДРАВЕЙ ПЪРВИ КЛАС ” - изпращане на децата 

от Четвърта  възрастова група.                                                                                             

срок:  май 2022 г. 

отговорник: учителките от  Четвърта възрастова група и музикален ръководител 

 

11. „ДЕТСТВО МОЕ, ПЪСТРОЦВЕТНО” – шоу с балони и с участието на фокусник за деня 

на детето. 

срок: юни  2022г. 

                         отговорник: учителките от Първа възрастови група и музикален 

ръководител 

 

12. Куклени етюди, фокуси, детско парти и др.                                            

Срок: постоянен 

отговорник: комисия по ПР и учител, музика 

    

Дейностите се провеждат в подходяща форма съобразно въведените епидемологимни 

мерки, като участието на родителите може да бъде дистанционно чрез комуникация през 

социалните мрежи. 

 

Планът за празници и развлечения е част от годишния план, приет с решение на ПС 

Протокол №9/07.09.2021г. утвърден със заповед №РД-09-453/07.09.2021г. на директора  в 

сила от 15.09.2021 г. Планът е отворен за допълване с нови дейности. 

 

Контрол по изпълнението възлагам на главния учител В. Димитрова - главен учител 

 

 

        Антония Русева:/п/ 

ДиректорДГ „Дружба” 

 


	ПЛАН ЗА ПРАЗНИЦИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
	В ДГ „ДРУЖБА“ ГР. АСЕНОВГРАД
	ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
	/Приложение № 5/

