
   ДЕТСКА ГРАДИНА „ТЕМЕНУЖКА“ ВАРНА 

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР – УЧЕБНА 2019 / 2020 г. 

Месец 
Дата и час на 

събитието 

Място на 

провеждане 
Събитие 

   IX 
17.09.2018 г. 

9:00 часа 
двора на детската 

градина 

 „Довиждане лято, здравей детска градина!“ -

Празничен концерт за откриване на новата учебна 

година. 

Х 

15.10.2019 г. II „А“,и III „А“групи  

основна сграда 

главно фоайе 

„Спомени от лятото“ – съвместна изложба на 

деца и родители 

24.10.2019 г. 

10:30 часа 

от IV „Б“ група  

физкултурен салон – 

ф.2 

Театрализирани приказки – тържествено 

закриване на  проект „Заедно можем“   

29.10.2016 г 

17:15 ч. 

III „А“ група 

основна сграда 

„Есенна работилничка“ – плодовете и 

зеленчуците оживяват 

30.10.2019 г. 

 

всички групи 

по сграден фонд 

„Добре дошла, златна есен“ –празник на 

плодородието, здравето и веселите игри 

 

31.10.2019 г. 

 

II и II „А“, III и III 

„А“ и III „Б“групи 

основна сграда, ф.2 

главно фоайе 

„Есента ни подари“- изложба на детско 

творчество – самостоятелно и с участието на 

родители 

 

31.10.2019 г. 

 

всички групи 

главно фоайе по 

сграден фонд 

 

„Ах, морето“ – изложба, посветена на 

международния ден и опазването на Черно море 

 фоайе ДКТ-Варна 

главно фоайе - по 

сграден фонд 

„Есенни вълшебства“ – детско творчество, 

изложба 

 
1.11.2020 г. Инициативи по 

групи 
1 ноември – Ден на народните будители 

XI 

05.11.2019 г. IV „A“ група – двора 

на ДГ - ф.2 

„Вълшебства с есенни листа“- детски рисунки с 

есенни листи  

10.11.2019 г. BRITANICA „Моето приключение около света“ – детско 

творчество 

11-15.11.19 г.  инициативи по 

групи  

„Седмица на бащата“ -„Аз работя като……“ 

-„Разказвам за професията на ………“ 

 

11-15.11.2019 г 

     всички групи –  

главно фоайе по 

сграден фонд 

„Със усмивка светъл е денят!“- отбелязване на 

световния ден на добротата – изложба-проект, 

съвместна дейност с родители 

19.11.2019 г.  

17.00 ч. 

III „Б“ група – ф.2 

физкултурен салон  

„Довиждане, есен!“ – забавление с игри, песни и 

танци чудесни 

 

21.11.2019 г. 

II и II „А“ групи – 

основна сграда 

главно фоайе 

„Мечтите на децата“ – изложба, посветена на 

световния ден на детето, съвместна дейност с 

родители 

 

 

19-21.11.2019 г. 

17.15 ч. 

 

 

по групи и сграден 

фонд 

 

„Ден на християнското семейство“ 

 

„Приказките на баба“ – тържество за деня на 

християнското семейство 

 

 

 



Месец 
Дата и час на 

събитието 

Място на 

провеждане 
Събитие 

XII 

 

 

                        

 

 

 

05.12 -

19.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Инициативи по 

групи и сграден 

фонд 

 

 

 

 

 

 

„КОЛЕДА Е…….!“ 

              

  Съвместни дейности с родители 

 

 Ателие за сурвачки 

 „Коледни вълшебства“ 

 Коледни седенки-„Как се кичи дрян“-

изработка на сурвачки, съвместна дейност 

 Работилница за Коледна украса-съвместни 

дейности с родители 

 Коледен базар с благотворителна цел 

 Коледни поздрави към родителите 

 „Приказна Коледа“ – четене на приказка от 

гост родител  

 „Коледни благопожелания“ – поздрав за 

служителите  от деца в ДГ 

   I 10.01.2020 г.  
IV“Б“ ПГ- ф.2 

физкултурен салон 
Петъчно развлечение – театър от родители за деца 

   

 

 

  II 

 

 
II група 

ф.салон на ф.1 

„Спортуваме заедно“ - Занимателни игри с мама 

и татко  

 

17.02.2020 г. 

 

IV“Б“ ПГ 

физкултурен салон – 

ф.2 

 Урок по родолюбие - „Васил Левски – герой за 

свобода!“ 

 

25-26.02.20 г. 

 

инициативи по 

групи и 

сграден фонд 

„Сръчни ръчички“  

„В работилницата на Баба Марта“  

„Даровете на Баба Марта“ 

– изработване и изложба на мартенички 

/съвместна дейност с родители/ 

 

 

 

 

 

   

 

 

III 

 

02.03.2020 г. 

III „А“ гр. осн.сграда 

 

„Великите герои на България“ 

 

IV „Б“ гр., ф.2 

физкултурен салон 
„Българин да се наричам“ – поетичен рецитал за 

свободата  

    4 - 7.03.20 г. 

 

инициативи по 

групи и сграден 

фонд 

„За тебе, мамо!“ – празнични поздрави 

 

 

16-20.03. 2020 г. 

 

II група 

 

„Здравей, пролет! 

- пролетен поздрав за родителите 

 

16-20.03.2020 г. IV „А“ група 

Ф.2 

„Ден на таланта“ – изява на деца и родители 

 

20.03.2020 г. 

Инициативи от 

всички групи по 

сграден фонд 

 

 

 

 

 

 

„Ден на водата“ – изложба от детско творчество 

 

 



Месец 
Дата и час на 

събитието 

Място на 

провеждане 
Събитие 

   IV 

 

 

 

 

 

 

 

6-10.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

по групи и сграден 

фонд 

 

 

              ЗЕЛЕНА СЕДМИЦА   

Работилници за пролетна и великденска украса 

и подреждане на изложба „Пролетни 

вълшебства 

 

 „Честит имен ден, моя детска градина!“ –

изложба на детско творчество, съвместна 

работа с родители 

„Пъстър, пъстър Великден!“ - съвместна 

дейност с родители за изработване на украса и 

тематична изложба 

I „А“ група 

ф.2 
„Аз направих у дома“ – изложба от рисунки, 

картички за Великден 

  IV 

 

 

 

 20-24.04.2020 г. 

 

 

Инициативи по 

групи и сграден 

фонд 

 

 

Седмица на детската книгата и изкуства за 

деца 

-„С баба приказки разказвам“- четене на 

приказки с активното участие на родители 

-„Един ден в библиотеката“   
- Драматизации на приказки   

 

22.04.2020 г. 

 

  

II-те и ПГ групите 

/по сграден фонд 

  

„Ден на планетата Земя“- тематична изложба; 

творби от рециклирани материали 

 

 

20-24.04.2020 г. 

Еко инициативи с 

деца и родители от 

ПГ групи – по 

сграден фонд 

„ЗЕЛЕНА СЕДМИЦА“ – „Грижовни стопани“ 

- облагородяване на градинките в двора на ДГ  

- риголване на цветните градинки 

- засаждане на дърво, билки и цветя  

V 

9.05.2020 г. 

17.00 ч. 

II група, основна 

сграда 

 „Пролетно веселие“ – поздрав към родителите 

7-10.05.2020 II „А“ група, 

осн.сграда       

 III група, ф.1 

  „Спортуваме заедно“ – спортни игри, съвместно 

с родителите 

 

 

 

 

  III „Б“ група, ф.2 

 

 „Сръчни ръчички“ – работилница; съвместна 

работа  с деца и родите 

 

 

21-31.05. 

2020 г 

 

 

основно фоайе  

по сграден фонд 

 

 

  

 „Моята детска градина“ – съвместна изложба с 

деца и родители 

„24 май – Ден на славянската писменост и 

култура“  

 

  “Децата творят и празнуват“  - изложба на 

детско творчество  по случай деня на детето – 

съвместна дейност с родители  

 

 

26/27/28.05. 

2020 г. 

 

по сграден фонд, 

физкултурен салон 

  

 „Довиждане, детска градина!“ – Тържествено 

изпращане на децата от  IV група   

 

VI 

1.06.2020 г. всички групи по 

сграден фонд 
Празнично веселие по случай деня на детето 

 

 


