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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ВАРНА 
гр. Варна, ул. “Козница” № 1, тел. 052 74 16 42, e-mail: paisii_varna@abv.bg 

 

У Ч И Л И Щ Е Н     П Р О Е К Т 

„ФОЛКЛОРНА  ПАЛИТРА” 
2015/ 2016 учебна  година 

 

I. Обхват :  I – VIII клас 
 

 

II. Отговорници :  Кичка Христова, Анелия Горанова, Магдалина Данаилова,           

                           Иванка Славова, Росица Спасова 

                                                МО БЕЛ, МО МИТ, Художествен съвет 
 

III. Консултанти : Мариета Каменова 
 

 

IV. Цели : 
 

 Да се  разширят познанията на учениците за фолклорното наследство – знания за 

българските фолклорни области и  носии, традиции и обичаи, народно 

творчество – народни песни и приказки 

 Да се провокира любопитството на учениците към проучвателска, събирателска 

и изследователска дейност, да се наложи като практика откриватлското учене 

 Да се развият у учениците  качества като любознателност, анализиране, 

съпоставка, както и да се допринесе за удовлетворение от лично постигнатите 

резултати 

 Да се приложи ефективно плана за прилагане на училищната програма за 

усвояване на КБЕ. 

 Да се работи допълнително по овладяването на КБЕ от ученици, слабо владеещи 

български език /билингви/ 

 Да се подобри функционалната грамотност на учениците 

 Да се развие четивната техника, правоговор, словестно-изпълнителско изкуство 

при ученици билингви. 

 Да се работи допълнително с изявените ученици – подготовка за ИКД и 

извънучилищни форми на публична изява 

 Да се разгърнат допълнително знанията на учениците по други учебни 

дисциплини  

 Да се изгради една нова традиция в училище, която да бъде основа и неизменна 

част за подготовката и реализацията на училищните празници през всяка  учебна 

година. 

 Да се съхранят изконните български ценности, които ни отреждат достойно 

място в обединена Европа. 
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V. Дейности: 
 

1. Изготвяне на план за работа и разпределяне на отговорностите 

2. Разделяне на учениците на работни екипи според възможностите и желанията им. 

3. Екипна работа по предварителен план съгласуван с класния ръководител: 

 

- Екип „ПИСАТЕЛИ“ – група ученици, които описват изработката на всяка носия от 

различните области; 

- Екип „ХУДОЖНИЦИ“ – група ученици, които рисуват народни носии от различни 

фолклорни области;  

- Екип „МАЙСТОРИ“ – група ученици, които подреждат и оформят готовите материали 

на останалите групи и извеждат крайния продукт – табло с традиционни български 

носии от различните области на България; 

- Екип „АКТЬОРИ“ – група ученици, които представят драматизации на български 

народни приказки 

- Екип „КУКЕРИ“ – група ученици, които рисуват и описват кукерски маски 

- Фолклорна група „Василица“ – разучава и представя на училищни тържества и 

извънучилищни мероприятия репертоар от български народни песни  

- Ден на отворените врати 

 
 

4. Други дейности свързани с проекта:  

 

- Национална седмица на четенето 

- Седмица на детската книга и изкуства за деца 

- Беседи в ЧК „Религия и обичаи: Коледа“ 

- Фолклорна броеница „От Коледа до Васильовден“ 

- Коледна работилница – изложба на сурвакници и коледна трапеза 

- Училищен проект „Знаете ли български?“ – литературни четения „На чай с Педя човек“ 

- „Мартенички бели и червени“ – изработване на традиционни мартеници 

- Възстановки на народни обичаи и традиции – коледари, сурвакари, кукери, лазарки 

- Връзка с НПО, ОДК, други училища, местни медии. 
 

 
 

VI. Допълнителни условия при изпълнение на проекта  

„Фолклор и традиции“ – статут на мероприятията: 
 

1. Всеки клас се разделя на два екипа за работа – „ХУДОЖНИЦИ“ и „ПИСАТЕЛИ“. 

2. Всеки клас получава задача за изготвяне на носия /рисунка и описание на изработката 

на носията/ и карта на България за отбелязване на съответната област. 

Под  ръководството на класния ръководител учениците в екипите за работа изпълняват  

поставените задачи през месец февруари на учебната 2015/2016 година. 
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3. Всички рисунки на носии и поянителните текстове към тях, всички отделни 

изображения на области се предоставят на екип „МАЙСТОРИ“, които подереждат и 

изготвят таблото през месец март на учебната 2015/2016 година. 

4. Екип „КУКЕРИ“ подготвя и изработва табло с кукерски маски в периода февруари – 

март на учебната 2015/2016 година. 

5. Екип „АКТЬОРИ“ представят драматизации на народни приказки в ЧК, открити уроци  

и седмицата на детската книга – периода март – май на учебната 2015/ 2016 година. 

6. Фолклорна група „ВАСИЛИЦА“ с ръководител Кичка Христова подготвя и представя 

български народни песни на училищни тържества, празници, ИКД мероприятия и 

участия във фестивали и конкурси 

7. Награждаване на изявени участници и най-добър екип. 

 

VII. Разпределение на фолклорни области и традиционни български носии по класове: 

 

№ клас  отг.  

класни  р-ли 

традиционна носия област 

1 I а Р.Петкова Обредна моминска носия – лазарка обл. София, Драгалевци 

 

2 I б Кр.Ноева Родопска народна носия обл. Смолян, с. Широка 

Лъка 

3 II а Д.Иванова Ергенска народна носия обл. Сливен, гр. Котел 

4 II б Е.Вълчева Празнична женска носия обл. Кюстендил, с. Трекляно 

5 III а С.Григорова Празнична женска носия обл. Благоевград, гр. Петрич 

6 III б Ив.Славова Моминска носия на годеница обл. Ловеч, гр. Угърчин 

7 IV  М.Данаилова Женска народна носия обл. Пазарджик, с. Бъта 

8 V а А.Горанова Санданска обредна моминска носия обл. Благоевград, с. Пирин 

9 V б Ив.Кунчев 

 

Северняшка празнична носия обл. Видин, гр. Кула 

10 V І Ст. Цонева Невестенска народна носия обл. Кюстендил, гр. Дупница 

11 VIІ Сн.Георгиева Празнична ергенска народна носия обл. Ловеч, с. Деветаки 

12 VIIІ А. Илиева Женска тракйска носия обл. Пловдив, гр. Пловдив 

 

 

VIII. Изготвяне на табло „Възраждане – архитектура, занаяти, обичаи” – отг. Магдалина 

Данаилова 
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IX. Драматизации на екипи „АКТЬОРИ“ – отг. Иванка Славова 

 

№ клас кл. р-л произведение 

1 I а Р.Петкова „Житената питка” 

2 I б Кр.Ноева „Най-хубавите ръце” 

3 II б Е.Вълчева „Вълкът и свраката” 

4 III б Ив.Славова „За два гроша” 

5 V б Ив.Кунчев „Вълкът и седемте козлета” 

 

 
 

 

X. Екип „МАЙСТОРИ“ – отг. Росица Спасова 

№ ученик клас 

1 Матилда Стефанова VI 

2 Пламен Славов VI 

3 Хюлия Джафер VII 

4 Маргарита Гебеджелиева VII 

5 Анифе Борисова 

 

VIII 

6 

 

Мазлъм Хасан VIII 

 

XI. Екип „КУКЕРИ“ – отг. Анелия Горанова 

 

№ ученик клас 

1 Кадер Методиева V а 

2 Екатерина Гебеджелиева V а 

3 Николай Лилиев V б 

4 София Буязер V б 

5 Сейхан Ахмед VI 

6 Зина Рахнева VII 

7 Анка Стефанова 

 

VIII 
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XII. Фолклорна група „ВАСИЛИЦА“ – отг. Кичка Христова 

 

 

№ ученик клас 

1 Добринка Симеонова V а 

2 Екатерина Гебеджелиева V а 

3 Кадер Методиева V а 

4 Сузи Стоилова V а 

5 Матилда Стефанова VI 

6 Мелиха Хасан VI 

7 Назар Асенова 

 

VI 

8 Пламен Славов 

 

VI 

9 Сейхан Ахмед  

 

VI 

10 Съби Костов 

 

VI 

11 Зина Рахнева VII 

12 Нели Орлинова 

 

VII 

13 Хюлия Джафер VII 

14 Анка Стефанова 

 

VIII 

15 Софка Божкова 

 

VIII 

 

Ръководител: Кичка Христова 

 

 

 

 

Изготвили: М. Каменова – ПДУД 

                     И. Неделчева – ПДУД  

   

 

 

 

                  Одобрил :   ПЕТЪР ПОПОВ 

Директор на ОУ ”Отец Паисий” – Варна    
 


