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Abstract: Children also show interest in the life of people from the past. All we need is just to light the flame 
of children’s curiosity. Each household keeps a tiny piece from the past – a carefully preserved everyday object. 
What great beauty and warmth there is in folklife objects! Everything is beautiful – the colourful hand-woven 
carpets and fleecy rugs, the clothes adorned with embroidery and woolen braids, hidden in the ancient chest 
trunk, the woolen bags, the cast iron ironing press in the corner, the wooden objects and tools sitting silently 
and… „telling stories“.

Stimulated by adults, children learn about the past of their homeland, about their ancestors, about their 
family life since early childhood. Thus an even stronger bond is built between them and love for everything 
which is native, for the customs and traditions of the Bulgarian people. Namely the children are the future 
guardians of the Bulgarian national spirit. 
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Съвременният свят е белязан от големи промени, от все по-нарастваща динамика на живота в него. 
Животът на хората днес е много различен от този на хората в миналото. Етнографията като наука ни да-
ва широк спектър от знания за народния бит, за народното богатство. Историческите науки не биха мог-
ли да предоставят пълна картина на народния живот без етнографската наука. чрез нея навлизаме в един 
отминал свят – получаваме информация за поминъците, за жилищата по нашите земи, за облеклото, за 
празниците, обичаите и вярванията, игрите, народното изкуство и начина на живот на хората в миналото 
[1]. Тя е „прозорчето“ към отминали епохи, събития, традиции. Интерес към живота на хората в миналото 
проявяват и децата. необходимо е само да събудим пламъчето на тяхната любознателност. 

Първият допир на детето с народното творчество е още веднага след раждането – с първите пожелания 
за здраве и дълъг живот, с първите приспивни песнички, забавки, речетативи, скоропоговорки, игри и заба-
вления. Мъдростта на българския народ е събрана в народното творчество – словесно и приложно. Корени-
те на българското народно творчество се откриват в далечното минало, още със създаването на българска-
та държава. оттогава започва неговия развой и достига до наши дни [1]. Всеки български дом пази части-
ца от миналото – грижливо съхранен предмет от бита, спомен на рода. Красота и изящество излъчват мно-
го предмети в традиционната българска къща. от таваните греят слънца, изработени от дърво. Майсторите 
дърводелци са изработвали не само предмети за бита, а са влагали и частица от себе си, от светоусещането 
си за света. Много легенди за майстори пазят старите къщи по всички краища на България.

Децата от най-ранна възраст научават за миналото на своя роден край, на своето семейство и род. 
Техните близки, най-често баба и дядо в разговори с тях, насочват вниманието им към минали събития, 
обичаи, вярвания и стари предмети в дома. В предучилищна възраст, в детската градина се формират и 
обогатяват представите на децата за традиционния живот на българите. у тях се пробуждат чувства на 
уважение към предците, на обич към Родината, към фолклорното ни богатство. Проф. И. Шишманов пръв 
оценява огромното възпитателно значение на детския фолклор като подчертава националното в негова-
та самобитност [2]. Децата се докосват до етнографията, която освен познания за народния живот ги и 
възпитава на родолюбие и толерантност при взаимоотношенията в общността.

В нашата работа с децата от предучилищна група си поставихме за цел да изградим позитивно от-
ношение към традициите от миналото и да разширим представите на децата за традиционния живот на 
българите. Стъпки за постигане на тази цел: 
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Предучилищна предагогика

1 . Беседа, разказ за живота на хората в миналото, за бита на българина, за предметите и оръдията 
на труда, които е използвал в своето ежедневие.

2. Извършване на собствени проучвания от децата.
 y Разговори с техни възрастни близки и родственици.
 y Споделяне на резултатите от личните проучвания с децата от групата.

3 . организиране на изложба с предмети от миналото.
4. Пресъздаване на впечатленията със средствата на изобразителното изкуство и участие в народни игри.
Децата от предучилищна група, ДГ „Слънце“, обогатиха своите представи за предмети и оръдия на 

труда, участваха с желание в празниците от празничния календар, пресъздадоха традиционни български 
обичаи. усъвършенствайки своите умения за участие в тях, те разшириха своите знания за традициите и 
в облеклото, за различните видове носии. Петте етнографски области – Северняшка, Шопска, Пиринска, 
Тракийска и Добруджанска, разкриха пред тях богатството и красотата на женската и мъжката носия. Де-
цата развиха своите естетически възприятия – докоснаха се не само до физическите белези на предмети-
те, но и преживяваха вложените в тях художествени идеи за красота и творчески усет на създателите им. 
украсата на възрожденската къща, представена чрез мултимедия пред децата, предизвика силни емоции 
и чувство на уважение към талантливите майстори, на занаятите. В подредбата на дома се удивляваха на 
пъстрите черги, губерите, мебелите от дърво, изработени с много любов от майсторите занаятчии. С ра-
дост и учудване някои деца възкликваха, че са виждали някои предмети на живо – не само на картинка 
или в музей, а в дома на баба и дядо, на село и дори в техния дом. неусетно се породи желанието да от-
крият „семейни съкровища“ от миналото на тяхното семейство.

Стимулирани от възрастните, децата от най-ранна възраст научават за миналото на своя роден край, 
на своя род. Богатият празничен календар е възможност да се запознаят децата с българските традиции, 
да ги научават и да ги изпълняват.

Децата от предучилищната група направиха свое проучване, което много разшири представите им 
за традиционния живот на българите в миналото. Интересни и вълнуващи разкази на техни близки, раз-
криха пред тях един далечен и непознат свят. Пред тях се разкри предназначението на много предмети и 
оръдия на труда. За първи път те произнесоха стари и непознати думи, наименования на предмети, кои-
то те самостоятелно откриха. По този начин у тях се разви и умението да вникват в богатството на родния 
език. Изпитаха възхищение от неговата изразителност и точност. Група деца разказаха пред своите връст-
ници за „съкровищата“, които пази тяхното семейство. Следващата стъпка се състоеше в организиране 
на изложба на предмети от миналото, в която се включиха много активно 12 деца. Те с радост разказаха 
за предметите от техните домове, на кого за принадлежали, какво е предназначението им, за интересни 
случки и събития, гордо показвайки ги. А предметите от миналото събудиха възхищението на всички – и 
на деца, и на възрастни. Голяма част от децата споделиха своите радости и топли чувства. Всички изпита-
хме магията на българското и родното, изпълнени с обич, уважение и възхищение към красотата на пред-
метите. Изложбата включваше много предмети от бита, оръдия на труда, накити и облекло – цял костюм 
с над 120 год. родова история и много отделни части от женски и мъжки носии. Красотата на българска-
та шевица завладя децата и отключи любознателни въпроси. някои предмети бяха свързани с народни-
те празници и обредното изкуство.

Емоционалните разкази и натрупаните впечатления преминаха в пресъздаване със средствата на 
изобразителното изкуство. Децата рисуваха като предаваха своите впечатления и позитивни емоции, из-
разявайки своето уважение и почит към българските традиции. 

Етнографи и фолклористи поставят народните игри в народния бит и култура. С участието си в люби-
ми за тях народни игри между които „Гърнета“, „Воденичари“ и други, децата пресъздадоха житейски си-
туации от миналото в игрови действия. За пореден път показаха, че българските традиции живеят в тях и 
те са бъдещите продължители и пазители.

Фолклорът отразява не само живота, но и сплотява народа, поддържа неговия дух, напомня за мина-
лото [3]. Той е неизмерим източник на нравствени добродетели – чрез него можем да научим децата на 
труд, уважение, родолюбие. Всяка нация пази ревниво своите обичаи и традиции. Как децата ще продъл-
жат българското културно наследство зависи само от всички нас.
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