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Abstract: Forming na  onal self-awareness among children from an early age by incorpora  ng them in-
to their family and tradi  ons has been a primary goal of the pedagogical team during the past three years. 
Through various project ac  vi  es children have enriched their knowledge of Bulgarian folklore, lifestyle, culture 
and local customs and tradi  ons. By using a variety of ac  vi  es we worked in close collabora  on with the par-
ents in order to popularize the cultural iden  ty of our town. The children’s research and crea  ve ac  vi  es have 
been popularized by taking part in the annual projects funded by the OF “Cultura”. Thus the children gain cer-
tainty for their subsequent socializa  on and realiza  on as self-confi dent and proud Bulgarians. 

Светът на ценностите е елемент от духовната култура на човечеството. Днес, когато християнският 
дух, моралът, наследените от векове български традиции и обичаи почти замират, съществува голям риск 
от деформиране на ценностната система у подрастващите. В забързаното ежедневие, когато нацията ни 
се бори за духовно оцеляване, ние сме длъжни повече от всякога да се вгледаме в нашето минало, в на-
шите духовни и културни корени. 

В съвременните социално-икономически условия детската градина се превърна в образователен и 
граждански модел за учене през целия живот. Наша задача, като български  учители, е да поставим ос-
новите на това възпитание и поведение, което в бъдеще да осигури  възможност на всеки млад човек да 
има ясна гражданска позиция, чувство за национална гордост и принадлежност.

През последните три години основна цел на педагогическия екип бе формирането на национално са-
мосъзнание у децата от най-ранна възраст чрез приобщаването им към своя род и традиции. Познава-
нето, обогатяването и запазването на българската история, бит и култура е в основата на изграждането 
на патриотично възпитание и национално самочувствие. Формирането на националната културна иден-
тичност на подрастващите българчета в условия на глобализация изисква търсене на нови, адекватни на 
съвремието методи и подходи. ДГ „Буратино“ работи по много национални и европейски проекти, като 
възможност за нов подход при реализиране на поставените цели пред колектива. Нашата детска гради-
на имаше шанса да реализира три проекта, одобрени и финансирани от ОФ „Култура“ към Община Шу-
мен. Те бяха свързани с традициите на град Шумен, където децата живеят. Шумен е уникален град с бо-
гато архитектурно, историческо, културно, образователно и материално наследство. Град, дал на страна-
та ни плеяда достойни шуменци – основоположници на редица първи инициативи и дела за Родината. 
За да го обичат, децата трябваше да го опознаят, да осъзнаят колко богат на духовност  и традиции е той. 
Участието на  децата в дейностите по реализация на проектите  им  даде възможност да изследват обра-
зователните и фестивални традиции на града ни и характерните за региона  фолклорни обичаи. Чрез раз-
нообразни интерактивни дейности се опитаха да открият достойнствата на родния ни град, които го пра-
вят „различен”.

Последният проект към ОФ „Култура“ – Шумен, за който ще разкажа накратко, е „Фолклорна чуде-
сия“, реализиран през изминалата учебна година.

Нарекохме го „Фолклорна чудесия“, защото празниците и обичаите са варианти за организация на 
педагогическото взаимодействие чрез стимулиране на познавателната култура на децата в предучилищ-
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на възраст и приобщаване на семействата и обществеността за по-тясно сътрудничество и пряко участие 
в дейността на детското заведение. „С обичаите са свързани надеждите за благополучие и късмет. Праз-
ниците сплотяват семейството, запазват и развиват християнските традиции и ценности, учат децата на 
българщина“ [1].

От най-ранна възраст децата възприемат различни произведения на изкуството – приказки, стихове, 
песни, танци, картини. В народните празниците си взаимодействат литература, музика, изобразително 
изкуство, хореография, приложно и танцово изкуство. Всички те са мощен импулс за провокиране на же-
лание за опознаване, съпреживяване и творческа изява сред малчуганите. Познаването и спазването на 
традициите засилва усещането у подрастващите за принадлежността им към семейство, регион, народ. 

Целите, които колективът си постави с кандидатурата на този проект, бяха следните:
  Да създадем у подрастващите необходимост от съхраняване, популяризиране и възпроизвеждане 
на културната уникалност и самобитност на предците;

  Да се популяризира  художествено-творческата дейност на децата, за да придобият сигурност и 
увереност за последващата им социализация и реализация със самочувствието на шуменци;

  Да се привлекат родителите за по-тясно сътрудничество в дейности, популяризиращи достойнства-
та и културната идентичност на града ни;

  Проява на желание за изява в условията на значимо за града ни събитие – „Карнавал на плодоро-
дието – 2016 г.”;

Деца, педагози и родители сформирахме екип, разпределихме задачите за изпълнение по предсто-
ящите дейности. Осъществяването на проекта започна с първата дейност – изследователска, следваха 
проучване и най-любимият етап за децата-реализиране на крайния продукт – фолклорен обичай „Да бъ-
де берекет всякакъв!“.

  Изследователска дейност –  „Пространството около мен – собствено и споделено” – децата обслед-
ват най-близката среда и разговорят за значението на мястото, където живеем;

  Проучване историята и културата на моя град, фолклорни традиции и обичаи, кое го прави уника-
лен, различен, какво имаме, какво сме дали и как да съхраним оставеното наследство от предците;

  Историята на моя град – кое е важно и кое го прави уникален – разговори, посещение на билиоте-
ка, музей, старата част на Шумен, екскурзии до Мадара, Плиска и Преслав;

  Културата на моя град –  какво имаме, какво сме дали на Б ългария и какво можем да дадем – 
изследователска дейност - посещение на културни институции,  художествена галерия, театър и 
др.,постери, илюстрации и др.;

  Архитектурата на моя град – най-значимите сгради – уникални и красиви;
  Образованието на Шумен – разговор за историята и настоящето – децата разглеждат фотоси и ри-
суват;

  Фестивалите на моя град – уникални и незабравими;
  Природата на моя град – красива и неповторима – пленер сред природата;
  Участие на деца, учители, родители и читалищни членове в изработването на материали, макети, 
реквизит;

  Беседа с етнограф и хореограф за фолклорните обичаи, традиции и тяхното възпроизвеждане;
  Създаване на крайния продукт –  „Да бъде берекет всякакъв“ – народен обичай, съчетаващ теа-
трално и танцово изкуство, който е характерен само за нашия роден край;

  Участие в Карнавала на плодородието 2016г.;
  Участие на децата в регионален ежегоден конкурс  „Да съхраним традициите“, в  който възпитани-
ците на ДГ „Буратино“ за пореден път завоюваха две първи места – в раздел „Танцово изкуство“ и 
в раздел „Изобразително изкуство“.

Екипът на нашата детска градина работи с приоритет към съхраняване и популяризиране на тради-
циите и обичаите. Отбелязваме всеки народен празник по Български празничен народен календар. „От 
годините, когато съм се докосвал до онези хора, които създават магията на този календар, се убедих и с 
увереност мога да кажа, че той е не само догма, не само морална, естетична и етична идея, но и веков-
на неписана енциклопедия на житейската философия на българина и съкровищница на творческия гений 
на народа ни “ [2].

Проектът продължава да живее и след приключването му.  Педагогическият екип на ДГ „Буратино” 
включва различни обичаи всяка година, чрез които децата разбират, че Шумен е жив и уникален, а наша-
та „Фолклорна чудесия” е съхранена и обогатена.
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Добри практики

Фигура 1. Дейности по популяризиране на проекта
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