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Abstract: the paper presents „lesson of Patriotism“ dedicated to vasil levski and the liberation of rousse 
implemented with the 4th „preparatory group“ in „sun“ kindergarten – ruse. the admirers touched the flag 
with the legendary words „freedom or death“ and the levski notebook. especially for celebration was present-
ed the comic book for children „apostle in mishap“ in the story of ivan vazov with incredible paintings in the 
animated style of the artist Nikolai Bebenova – Nick. at the end of the initiative the „lions jump“ competition 
took place. the best pupils received prizes with levskis lion. the kindergarten will also present a childrens exhi-
bition „memory without which we can not“, including little known paintings in the image of the apostle. the 
lesson in patriotism was held for 10 consecutive years and is in partnership with the community center „hristo 
Botev – 1908“ municipal committee „vasil levski“ and club of historical reconstruction „traditsionera“ – ruse. 
the chairperson of the vasil levski rousse committee mrs. vyara kosseva congratulated the children and gave 
them books about the apostle and about hristo Botev.
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темата за патриотичното и духовно-нравствено възпитание на децата от предучилищна възраст често 
вълнува както педагози, така и родители. понятия като родолюбие и добродетелност могат да се окажат не-
познати за нашите деца в условията на съвременната култура. В тази връзка се усеща остро необходимост-
та от специална педагогическа работа по формиране на хуманни отношения на детето към света, към при-
родната и социалната обкръжаваща действителност и не на последно място – гореща любов към Родина-
та. „дистанцирането на подрастващото поколение от националната културна идентичност, от историческия 
духовен опит на поколенията е един от сериозните проблеми на нашето време.“ [1, 62] За това предупреж-
дава още в края на XiX век търновският митрополит климент (Васил друмев) [2, 138]: „няма по-голямо зло, 
което би могло да се нанесе на народа ни от това да не пазим и да не зачитаме вярата му...”1 

Ясното разбиране на тези проблеми породи появата на иновативна и приоритетна образователна 
практика за провеждане на уроци по родолюбие.

Предистория на уроците по родолюбие в дГ „слънце“ – русе
първите същински уроци по родолюбие в детска градина „Слънце“ – Русе са регистрирани още през 

2003 година. те са свързани предимно с годишнините: от гибелта на Васил Левски, априлското въстание 
и подвига на Ботевата чета. В управленски план пък през последните три години уроците вече са неот-
менна част и от: Стратегията на детската градина; правилника за дейността на детската градина; годиш-
ния план на детската градина и др. (фиг. 1).
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Фигура 1. моменти от уроците по родолюбие

нормативно регламентираните мерки по отношение на патриотичното възпитание на децата от пре-
дучилищна възраст, фиксирани в приложение № 3 към чл. 28, ал. 2, т. 3 образователно направление 
„околен свят“ от наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование2, са недостатъчни и не-
ефективни за постигане на необходимите трайни и желани резултати. Формулираните очаквани резулта-
ти по възрастови групи са следните:

таблица 1. очаквани резултати по образователно направление „околен свят“ 
в образователно ядро „културни и национални ценности“

образователно 
ядро първа група Втора група трета група четвърта група

културни и 

национални 

ценности

назовава лични 
празници.

отбелязва в 
календар на 
празниците 

рождени и именни 
дни на деца в 

групата.

поздравява по 
повод на конкретен 

празник, като се 
стреми да спазва 

обичаи в общността.

назовава лични, 
официални и 
национални 
празници, 

местни обичаи и 
традиции.

Знае името на 
страната ни.

определя 
националността си.

Разпознава 
националния флаг.

Разпознава 
националния 

химн и реагира, 
като изразява 

национална гордост 
и отдава почит.

демонстрира 
готовност и 

желание за участие 
във фолклорни 

празници и игри.

Разпознава битова 
и празнична среда и 
показва готовност и 

умения да се включи 
в подготовката 
на честването 

на националния 
празник, на 

значими официални 
празници, както и на 
местни празници на 

общността.

Разбира и спазва 
основните елементи 

от протокола 
на поведение 

при честване на 
националния 

празник, както и на 
лични, фолклорни, 

официални 
празници.

Свързва конкретни 
празници и 

чествания със 
съответните 

личности и събития 
(3 март, 24 май, 

18/19 февруари, 2 
юни).
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културни и 

национални 

ценности

Сравнява предмети, 
които са част от 

фолклорната 
празнична среда, и 
използва поздрави 
при употребата им 
(мартеници, китки, 

венци, тояжки, 
маски и др.).

Свързва 
традиционни 
ритуали със 
съответните 
празници на 

общността (напр. 
коледа, Великден и 

др.).

при детайлното разглеждане на така заложените очаквани резултати може да се направи извода, че 
патриотичният елемент от възпитанието е необходимо да бъде обогатен с реални и завладяващи при-
мери от българската история, достъпни за възрастта на децата. осъществяването на такова възпитание, 
формиращо „цялостни религиозно-нравствени личности с национално самосъзнание и самочувствие, е 
изключително актуално и необходимо с оглед на всеобщата духовна криза, която разсича нашето обще-
ство“ [3, 26]. 

В това отношение е добре да се припомни, че още преди 10 години ставрофорен иконом д-р Заха-
рий дечев предлага и разработва учебна програма по религия за предучилищно възпитание и подготов-
ка в църковни, държавни, общински и частни детски градини 3. нейни основни акценти са „духовно-нрав-
ствената, религиозно-културната и социално-личностната готовност, възпитание и подготовка на децата 
от детската градина“. Структурирана е върху следните основни идеи: „религиозното възпитание на де-
тето е постоянен процес; религиозното възпитание се реализира във всички възрастови групи в детска-
та градина; религиозното възпитание е свързващо звено между всички останали образователни направ-
ления; образователното съдържание по религия отговаря на детските духовно-нравствени потребности, 
възможности и интереси; процесът на педагогическо взаимодействие е личностно ориентиран и концеп-
туално отразява отношението (констелация): учител – дете; високото призвание, мисия и отговорност на 
учителя по религия в детската градина; запазване и съхраняване естествения духовен стремеж на деца-
та-християнчета да отхвърлят злото и да избират доброто (срв. ис. 7:16) и да разкрият в себе си истинска-
та християнска любов към Бога и ближния; системата от подходи на обучение: системно-структурен, ком-
лексно-интегративен и индивидуално-личностен, осигуряват оптимизацията и ефективността на проце-
са на педагогическо взаимодействие; оптималното използване и организация на образователната среда, 
подпомагаща успешното постигане целите на обучение; разработено е примерно годишно разпределе-
ние на образователното съдържание по религия за всяка възрастова група в детската градина.“ 4

В учебната програма по религия за предучилищно възпитание се подчертава, че тя „може да бъде 
възприета и практически реализирана във всички градове и села на нашето скъпо отечество…“ 5 

урокът по родолюбие се структурира в три части: уводна, същинска и заключителна. като времетрае-
не неговата продължителност е 30 – 40 минути. 

В уводната част се постига необходимата психологическа нагласа, актуализират се опорни знания, де-
цата се мотивират за предстоящото педагогическо взаимодействие чрез поставяне на акцента и темата 
на урока, представяне на гостите и т.н. 

Същинската част на урока по родолюбие се изразява в представяне на неговото съдържание, връзка-
та между темата и съдържанието, основната цел, подцели и задачи. учебното съдържание се презенти-
ра и онагледява. основен партньор в осъществяването на уроците по родолюбие в дг „Слънце“ – Русе е 
клубът за исторически реконструкции „традиционеръ“ към народно читалище „Христо Ботев“ – Русе. не-
говите членове – в зависимост от събитието, годишнината, историческата личност – представят пред де-
цата облекла, униформи, нагръдни знаци, оръжия, знамена и др. от съответната историческа епоха. клу-
бът издава и вестник „традиционеръ“ (Фиг. 2)

В заключителната част се правят обобщение, обсъждане, изводи и акцентиране върху основните по-
нятия. След приключване на урока децата имат възможността да се докоснат до автентични артефакти, 
предоставени от членовете на клуб „традиционеръ“. 

най-новите формати на уроците по родолюбие в дг „Слънце“ през последната година, обхващат пе-
риодите и от древната българска история и представят величието на народа ни чрез символите на сила-
та, като например Розетата от плиска, знак който продължава за около век да се използва и след покръст-
ването на прабългарите като символ, равностоен на християнския кръст [4, 28]. Знаците от розетата имат 
еквиваленти сред най-древните писмености на европа. 
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Фигура 2. Вестник „традиционеръ“

уроците по родолюбие дават възпитателните перспективи на една осъзната национална идентич-
ност. чрез тях децата научават за културно-историческите и духовни корени на българската традиция. 
Разбират, че трябва да бъдат горди българи и достойни християни – да пазят свято традициите си, да за-
щитават изконните православни ценности като залог за градивно и дълговечно отстояване на национал-
ната чест да носиш името БЪЛгаРин.
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