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Културата е плод на човешката дейност. В нея се отразява духа, традициите,

обичаите и всички ценности на народа. В процеса на дългото историческо

развитие у всеки народ са се създали определени навици, обичаи, бит и

култура. Оформили са се специфични черти на неговата психология,

мироглед и морал. Народните обичаи и празници в бита на нашия народ са

неотменна част от неговата култура. Те носят своята неповторима и богата

символика, която кара човека от дете да заживее с техните достойнства, да

бъде продължител на народните традиции. В нашите обичаи и празници е

събран богатия дух на народа, прозорливостта на бъдещите дни, вярата в

доброто и надеждата за утрешния ден. Всички тези добродетели са създали

низ от мъдрости, ценности и бисери на народното творчество.

Нашият фолклор е свързан с песните, които са се пели по селските хора и

трапези, по седенки, на жътва, по сборове и сватби,  а днес звучат по радиото

и телевизията. Фолклорът се свързва още с приказките, слушани от

дядовците и бабите ни или запомнени от шарените книжки със заглавие

„Български народни приказки“, свързва се и с фолклорните ни хора,

ръчениците, свирните на кавалджии и гайдари, обичаите и празниците,



пищните ни носии с шевици и накити. Истинският смисъл на живота е

познанието за хората от къде сме в действителността. Човек е истински богат

тогава когато познава историята на своя род, култура, традиции, език и

фолклор. Именно това богатство и тази съкровищница осмислят същността на

народа. От край време културата е била това, което човек е имал. Българите

са минали през много препятствия, но са съумели да запазят наследството от

ценности.

Цели  на  проекта:

1. Да се разкрие специфичното място на българското народно творчество

пред децата за запазване на  националната култура и наследство;

2. Да се възпитава интерес, любов  и емоционална отзивчивост към

българското народно творчество, което да съдейства за осъществяване на

задачите на естетическото, нравственото и патриотичното възпитание;

3. Да се създаде  интерес и потребност от общуване с произведенията на

народното творчество и този интерес да служи като база за разширяване

на познанията им в други области;

Задачи на проекта:

1. Насочване на децата към спецификата на народните песни и танци, към

тяхното съдържание и характер;

2. Активно възприемане на съдържанието и характера  на български

народни приказки;

3. Да се разширят знанията за музикалните инструменти, с които се

изпълнява народна музика, да се научат да ги разпознават по тембъра,

и начина на звукоизвличане;

4. Затвърдяване и разширяване на знанията за българските народни

обичаи и традиции;



5. Възпитаване на любов към българското наследство;

Дейности   за   реализация  на   целите  и   задачите:

1. Нашето народно богатство – посещение на Етнографски музей Несебър

    Срок – Октомври

                                              Отговорници:

Учителите

2. В царството на народните приказки – куклен театър за децата с

постановка на българска народна приказка

Срок – Ноември

                                              Отговорници:

Учителите

3. Нашите обичаи – запознаване на децата с българските народни обичаи

Срок – Постоянен

                                              Отговорници:

Учителите

4. Сурва, сурва – изработване на сурвачки съвместно с родителите

Срок – Декември

                                              Отговорници:

г-жа С. Маргаритова



                                                                        г-жа В. Дойчева

5. Коледуване – коледуване с  момчетата от гр. „Мечо Пух“

Срок – Декември

                                              Отговорници:

г-жа С. Маргаритова

                                                                        г-жа В. Дойчева

6. От раклата на баба – изложба с български народни предмети от бита

Срок – Януари

                                              Отговорници:

Учителите

7. Български народни носии – изложба на рисунки на децата с български

народни носии

Срок – Февруари

                                              Отговорници:

Учителите

8. Пеем и танцуваме – разучаване на българските народни танци и песни

Срок – Постоянен

                                              Отговорници:

Учителите

9. Оркестър - запознаване на децата с българските народни инструменти

в обучителна ситуация

Срок – Март

                                              Отговорници:

Учителите



10. Работилница с мама и баба – изработване на мартенички от децата от

група „Вълшебство“. с мама и татко

Срок – Март

                                              Отговорници:

Г-жа Кунева

Г-жа Начева

11. Лазаровден – лазаруване на децата от група „Вълшебство“.

Срок – Април

                                              Отговорници:

Г-жа Кунева

Г-жа Начева

12. Да пеем и танцуваме – представяне на български песни и танци от

фолклорна група

Срок – Май

                                              Отговорници:

Учителите

Очаквани резултати:

1. Децата да изпитват любов към родината, да тачат нейните традиции и

обичаи;

2. Децата да могат да изпълняват народни песни и танци. С тях да се възпита

любов към българския фолклор, като неизчерпаем извор на жизненост и

енергия;



3. Децата  да растат и да се развиват в благотворната атмосфера на

народното творчество. С песните, хората, приказките, пословиците, гатанките

детето неусетно да привиква с народните изкуства. Да обиква ритмите,

формите, багрите, орнаментите на своя народ;

4. Народните приказки и песни да напътстват децата към правда и добро,

към вечната истина на живота;


