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Abstract. The changes that have taken place in recent years have made the world a different place. Crisis in 
the society led to such crisis in education of the adolescents. The media flooded us with negative information 
about the brazen-faced and cynical behavior of students, for the humiliation and helplessness of the teacher to 
cope with immorality, with planted understanding of the voidness of the Bulgarians in comparison with other 
Nations. All of this creates a risk of deformation of value orientation of children. How the Bulgarian teacher to 
deal with this hopelessness? How to fulfil their duty to the entrusted innocent and fragile souls? Where do they? 
The answer is THE BULGARIAN SPIRIT. The Bulgarian spirit is what has given the power and vigour of our fathers 
and ancestors to revive from the long night of slavery and our people to resurrect from oblivion of the history. 
It is what gives the answer of the crucial question of today. The question is what is more meaningful for us– the 
wealth of spirit, or the wealth of the day? What was this thing which has given strength and virtue to the Bo-
gomils and the most loyal sons of Bulgaria? It is unthinkable how without the power of the Bulgarian spirit, our 
people, have come from the most ancient times, would have gone through all the historical storms and would 
have had the strength to go further into the most distant times?!
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Промените, които настъпиха през последните години, направиха светът различен. Кризата в обще-
ството довежда и криза при възпитание на подрастващите. Медиите ни заливат с негативна информация 
за нагло и цинично поведение на ученици, за унижението и безсилието на учителя да се справи с без-
нравствеността, с насаденото схващане за нищожност на българина в сравнение с други народи. Всичко 
това създава риск от деформация на ценностната ориентация на децата. 

Как българския учител да се справи в тази безнадеждност? Как да изпълни своя дълг към поверените 
му невинни и крехки души? Къде да търси отговора? 

отговорът е ДуХЪТ БЪЛГАРСКИ. Духът български е дал сила на дедите ни да се възродят от дългата 
робска нощ и да възкръсне народът ни от небитието на историята. Той ще даде отговор и днес на въпро-
са. Кое е по-стойностно – богатството на духа, или богатството на деня? Кое е давало сила на богомилите 
и на най-верните Синове на България? Как без силата на българския дух, народът ни, дошъл от най-древ-
ните пластове на времето, би преминал през всички исторически бури и би имал сили да се отправи към 
най-далечни времена?

Целта, която си поставихме беше да провокираме интерес към българската историята, да формира-
ме патриотични чувства у децата и да повишим националното им самочувствие. Затова трябваше да об-
хванем широк спектър от задачи насочени към:

 y насърчаване на любовта към България;
 y уважение към славното минало на родината ни и нейните достойни защитници;
 y Запознаване с националните символи.

Всеки учител знае, че възпитанието е непрекъснат обмен на мисли и чувства между учителя и децата 
и там някъде в процеса на този обмен се случва той да усети искрицата на националното чувство в души-
те им, да я подкрепи със съответното знание, за да я разпали и усили. 

нашата детска градина е включена в международната Програма „Стъпка по стъпка“ от учебната 1994–
1995 година и в група „Еделвайс“ утринната среща1 е често използван интерактивен метод, който създа-
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ва позитивна среда и съдейства за стимулиране и активизиране на детето. Споделянето е компонент на 
утринната среща, по време на което детето разказва за свои вълнуващи позитивни преживявания. При 
споделянето взима участие и семейството. Детето с помощта на мама и татко подготвя кратък позитивен 
разказ, илюстриран с няколко картинки, които играят ролята на опорни точки за ориентиране в последо-
вателността на събитията. Във втора група утринната среща на нашия възпитаник Йоан съвпадна с датата 
19.02.2014г. Децата за първи път се докоснаха до образа и делото на Апостола Васил Левски. В трета гру-
па отново на утринна среща Петър Доков с помощта на родителите си беше подготвил кратък разказ за 
Ботев, подкрепен с няколко снимки, и го представи чрез мултимедийна презентация на детската аудито-
рия. Последва изненада за всички присъстващи- петгодишното момченце вдъхновено изпълни гениал-
ното, дълго стихотворение „Хаджи Димитър“. Талантливото дете стана герой и запали патриотичната ис-
кра в групата „Еделвайс“. След това последователно три години Петър Доков рецитира стихове на Христо 
Ботев на връх „околчица“ на 2-ри юни.

Фигура 1. Утринна среща в група „Еделвайс”

 

А)     Б)

В)
Фигура 2. А) Връх „Околчица“ 2016 г.– П. Доков със стихотворението „Хаджи Димитър“; Б) Връх 

„Околчица“ 2017г П. Доков със стих. „На прощаване“, В) Връх „Околчица“ 2018 г. П. Доков и М. Докова 
със стих. „Хаджи Димитър“
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обучението в родолюбие не може да се опише в кратък текст, то е системна и целенасочена работа. В 
подходящи за възрастта форми децата разбираха защо ни е нужна паметта българска – за да се гордеем 
със славните царски дворци, да не забравяме смелите хайдути, да носим опиянението на орфеевата му-
зика в сърцата си, да помним сръчните ръце на Кольо Фичето, редил мълчаливия камък така, че да трог-
ва сърцето, да се преклоним пред многото свети българи, запазили чест, достойнство, съвест и вяра, за 
да остане неопетнено името българско. Запознахме децата с националните символи, с исторически съ-
бития, свързани с борбата на българския народ за освобождение, научихме патриотични стихотворения 
и песни. Понякога започвахме нашите утринни срещи с химна на България. Всичко това приобщаваше де-
цата от група „Еделвайс“ към национално-патриотичните ценности, караше ги да откриват себе си, да се 
чувстват горди и значими в своята родина, да се учат на уважение към достойните дела на достойните ни 
сънародници. Възпитанието в родолюбие започва от семейството и когато се синхронизират усилията на 
учителите и родителите резултатът е удивителен.

 

А)     Б)
 Фигура 3. А) сем. Комитски; Б) Патриотичен колаж, направен от сем. Докови

Българският фолклор е здравия фундамент, върху който се гради възпитанието в родолюбие и ние ре-
шихме да го използваме в нашата работа. народните обичаи и обреди представляват културно-истори-
ческото и обществено развитие на всеки народ. Те са мост между старата култура и младото поколение, 
което я възприема като знание за живота на своите предци. народните обичаи са придружени от богато 
облекло и разнообразни реквизити, които привличат вниманието с голяма художествена стойност. В тях 
са събрани песни, танци, благословии и приложно изкуство. 

 

А)    Б)
Фигура 4. А) Коледно тържество; Б) Момчетата от група „Еделвайс“ – коледари

неповторима е магията на българските народни танци. Претворяването на ритъма в чувство и дви-
жение разтуптява сърцата, освобождава от всички мрачни мисли, кара те да забравиш за неволите, за да 
се слееш в едно с музиката. Всеки народен танц носи уникална частица от сакралната българска същност, 
съхранена през вековете, за да разказва на света за БЪЛГАРСКИЯ ДуХ. Хорото векове и хилядолетия е би-
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ло част от българската сила и идентичност-танц, при който всички правят едни и същи движения, залове-
ни един за друг и се чувстват едно цяло, една сила, един народ, БЪЛГАРИ.

Всички децата от група „Еделвайс“ изучаваха по желание на родителите народни танци още от втора 
група2. Завършването на випуска съвпадна с 50-годишнината на детското заведение. на голямата сцена 
на Двореца на културата във Враца четвърта група „Еделвайс“ представи танц „Ръченица“ по музика на 
Петър Дънов. Музиката, красотата на костюмите и танцовите умения предизвикаха естетическа наслада 
не само в публиката, но и в малките изпълнители.

Фигура 5. 50 години ДГ „Славейче“, гр. Враца, танц „Ръченица“.

натрупаните знания и опит доведоха съвсем естествено до идеята за нашия „урок по родолюбие“. 
но не просто урок, а един различен поглед на нашата история, събудил българският дух, от деца за де-
ца. урок, който да остави трайна следа с патриотичната си енергия и да стане пътеводна светлина в бъ-
дещето.

Материално-техническата база в детска градина „Славейче“ позволява да се съчетае традицията и 
иновацията и ние решихме да използваме интерактивната тъчскрин дъска за оптимизиране на образова-
телното пространство на финалния урок. образите в мултимедийното онагледяване илюстрираха патри-
отичните стихотворения и засилваха тяхното емоционално въздействие върху изпълнителя и публиката. 
Всяко дете каза патриотично стихотворение и го подкрепи със съответното изображение, а всички заед-
но рецитираха цялото стихотворение „Хаджи Димитър“. Децата предварително бяха се запознали с изо-
браженията на велики личности като Хаджи Димитър, Райна Княгиня, Св. Иван Рилски, Бенковски и др. и 
преподадоха урока по родолюбие на присъстващите родители и гости. Бликналите сълзи в очите на пуб-
ликата и смесения хор от детски гласчета и възрастни гласове при изпълнение на патриотичните песни 
доказаха, че целта на урока е постигната!

 

Фигура 6. Деца изпълняват стихотворения за Мадарския конник и Рилските езера

По покана на нашия изявен възпитаник Петър Доков на урока по родолюбие присъстваше и кмета на 
град Враца, който подари на всяко дете националния флаг.
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Фигура 7. Урок по родолюбие с гост – кметът на град Враца – г-н Калин Каменов

Трайни следи оставят емоционално преживените събития, особено когато детето е активен участник в 
тях. урокът по родолюбие продължи и на другия ден като екскурзия и дестинацията беше старопрестолния 
град Велико Търново. Заведохме децата в музея с восъчните фигури, където съзерцаваха фигурите на бъл-
гарските владетели. огромен интерес предизвикаха ризниците на българските воини и това, че самият цар 
е влизал смело в битки. особен интерес за тях беше битът на хората по онова време – как са живеели бе-
дните и как богатите българи. Какви били най-разпространените занаяти. на какви столове сядали и на как-
ви маси се хранели. Посетихме и крепостта Царевец. Децата бяха впечатлени от високите скали, от стени-
те на крепостта и моста, който се вдигал. Даваха си сметка, че по камъните, по които стъпват са преминава-
ли герои от историята на България и въодушевено се опитваха да разпознаят следи от копита на коне в тях.

 

Фигура 8. Посещение в музея за восъчни фигури

След завършване на целенасочената ни работа с гордост споделяме следния резултат: проблемът с 
агресията в група „Еделвайс“ не съществува, въпреки, че момчетата преобладаваха – 19 момчета и 10 
момичета, защото получиха знания за исторически събития и за велики личности, които пречупиха през 
своето светоусещане и станаха по-отговорни, по-дружелюбни, по-добри и честни. Те осъзнаха, че са на-
следници на народ, който е блестял едновременно, както със своята необикновена сила, така и със своя-
та честност, справедливост и достойнство. чрез патриотичните стихотворения и песни децата получиха 
знания за Хан Аспарух, Мадарския конник, цар Симеон, Св. Иван Рилски, Кирил и Методий, Кольо Фиче-
то, Васил Левски, Христо Ботев, Хаджи Димитър, Георги Бенковски и Крилатата конница, Райна Княгиня, 
опълченците на Шипка, Рилски манастир, Рила, Пирин, Родопите и река Дунав. 

Изводът, до който достигнахме е, че ние учителите сме длъжни:
 y Да поддържаме паметта българска за славния ни род.
 y Да поддържаме спомена за идеите на Левски и неговите принципи за Свобода, Равноправие и Поч-

теност, да ги напомняме непрекъснато и така да влияем на съвременния обществен морал.
 y Да изучаваме и пазим българските хора, за да ги предаваме на идните поколения, защото те раз-

криват не само красота и бликаща емоция, а имат дълбоко закодиран смисъл – СИЛАТА нА БЪЛГА-
РИЯ Е В ЕДИнСТВоТо!

(Endnotes)
1 . Фондация „Програма Стъпка по стъпка“, организация на позитивна класна стая. София, 2004
2. https://cherga.bg/bg/kodat-na-rachenitsata/ Кодът на ръченицата, Павел Серафимов


