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ДИРЕКТОР: 

 /Ю. Георгиева/  

КАЛЕНДАР НА ПРАЗНИЦИТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА №12 „ЛИЛИЯ“ 

ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА 

Тема и форма 
Изпълнява 

Срок на 

изпълнение 

Очаквани 

резултати 

Начин на 

отчитане 

1.“Студентски 

танцува 4“ – 

проект на район 

„Студентски“ от 

Календара на 

културните 

събития на 

Столична община 

и танцува 

Четвърти ПГ 

„Латинка“ и 

„Теменуга“ 

 

17.09.2019г, от 

16.00ч. на 

скейт 

площадката в 

парк 

„Студентски“. 

Повишаване на 

физическата и 

обща култура на 

децата 

 

 

Списъци на 

участниците 

2. Арт 

работилница 

„Българска 

шевицапо проект 

на район 

„Студентски“ 

Трета А ПГ 

„Незабравка“ 

19.09.2019г. от 

10.00ч. в трета 

А ПГ 

„Незабравка“ 

Организиране на 

изложба в 

административната 

сграда на район 

„Студентски“ 

Наблюдение 

3.“Европейска 

седмица на 

мобилността“ – 16-

20.09.2019г.- 

Трета ПГ „Здравец“ 18.09.2019г., 

От 10.00ч. 

Удовлетвореност на 

участниците 

Наблюдение 

 



„Заедно да научим 

правилата по БДП“ 

Тържествено отк-

риване на учебна-

та 2019/2020 го-

дина  

Директор, учите-

ли, учител по 

музика  

25.09.2019 г. 

от 10.00 ч. 
Удовлетворение на 

деца и родители 

 

Наблюдение 

Тържествено 

откриване на 

новата сграда с 

водосвет и Празник 

по пътна 

безопасност „Пази 

семейството си на 

пътя“ 

Директор, зам. 

директор, гл. 

учител, домакин-

касиер 

21.10.2019 г., от 

15.30ч. 

 
Удовлетвореност 

на всички участ-

ници 

Наблюдение 

Ден на народните 

будители – поздрав 

за служителите на 

ДГ 12 „Лилия“  

Учители на 

подготвителна 

група „Теменуга“ 

и учител по 

музика 

01. 11.2019г., 

от 12ч. Удовлетворение на 

деца и служители 

Наблюдение 

Ден на 

християнското 

семейство 

Директор,  учите-

ли на ПГ и 

„Незабравка“, 

учител по музика 

21.11.2019г., от 

17.30ч. 
Опазване на бъл-

гарските обичаи и 

традиции 

Наблюдение 

9-13.12.2019г. 

Национална 

седмица на 

четенето   

ПГ „Латинка“, 

„Теменуга“, 

„Здравец“ и 

„Незабравка“ – 

посещение на 

Библиобуса на 

Столична община 

(филиал 

„Студентски“), 

литературно 

четене на 

коледни приказки 

 

09.12.2019г. от 

11.00 часа 

Насърчаване и 

повишаване на 

грамотността сред 

децата  

Разглеждане 

на книжки, 

слушане на 

любими 

приказки с 

коледна 

тематика, 

размяна на 

детски 

книжки 



от Здравка 

Шейретова, 

поетеса и размяна 

на детски книжки 

между децата от 

всички групи 

Никулден Директор, учи-

тели на ПГ 

„Здравец“, учител 

по музика 

06.12.2019г. 
Опазване на бъл-

гарските обичаи и 

традиции 

Наблюдение 

Коледа 

 
Директор,  учите-

ли и учител по 

музика, както и 

групите 

„Латинка“ и 

„Теменуга“ 

10.12.2019г., 

от 10.00ч. – 

„Откраднатите 

ботуши на 

Дядо Коледа“, 

с 

театър„Кукери“ 

Създаване на пози-

тивен емоционален 

интерес и  отноше-

ние към Коледните 

традиции и ценнос-

ти 

Наблюдение  

„Ще следваме 

заветите на 

Апостола“ – 

поздрав за 

служителите на 

детската градина 

Учители на трета 

ПГ „Незабравка“ 

и учител по 

музика 

19.02.2020 г., от 

12.00ч. 

Удовлетворение на 

деца и служители 
Наблюдение 

„Мартенски 

поздрав“ – 

организиране на 

изложба от детски 

рисунки, пластики, 

мартеници. 

Учители, педагог, 

учител по музика 

28.02.2020г. Приобщаване и 

стимулиране на ро-

дителската съпри-

частност към тра-

дициите и артис-

тичните изяви на 

децата 

Артистични 

прояви на 

деца и 

родители 

„Баба Марта в 

детската градина“ 

– мини спектакъл 

Директор, учите-

ли и учител по 

музика  

02.03.2020г. Опазване на бъл-

гарските обичаи и 

традиции 

Наблюдение  



от избрани деца от 

ПГ 

Пролетни 

празници - Осми 

март – ден на же-

ната; Първа 

пролет; Великден 

учители на 

първите и 

вторите групи –

„Люляк“, 

„Иглика“,  

„Слънчогледи“ и 

„Синчец“  и 

„Латинка“ 

(Великден) 

05 - 20.03. и 

25.04. 

2019г. 

Обич за мама; 

Събуждане на при-

родата за нов жи-

вот  Наблюдение  

 

  

Детски карнавал на 

тема „Приказките 

оживяват“ 

Учители на 

третите групи 

„Здравец“ и 

„Незабравка“ 

Ден на 

Андерсен – 

02.04.2020г. 

Удовлетворение на 

деца и родители 
Наблюдение  

Имен ден на ДГ – 

„Усмивки за 

Цветница“, 

годишен концерт 

Учител по 

музика, учители, 

директор 

16.04.2020 г. 
Удовлетворение на 

деца и родители 

Наблюдение 

„На училище, с 

желание и радост!“ 
Директор, учител 

по музика и учи-

тели на четвър-

тите групи 

„Латинка“ и 

„Теменуга“ 

29.05.2020 г. 

Съпричастност на 

родители от 

участието им в 

подготовката и 

провеждането на 

финалните 

концерти на децата 

от ПГ – шест 

годишни. 

Наблюдение 

Празник на 

пътната 

безопасност във 

връзка с 

Международния 

ден на детето 

Директор, 

учители, учител 

по музика 

 

01.06.2020г. 

Удовлетворение на 

деца, учители и ро-

дители 

Наблюдение 



Театрални 

постановки в 

детската градина 

Септември-

„Празнична 

забава за новата 

учебна година“ с 

Дечко Чунтов на 

25.09.2019г. от 

10.30ч.; 

Октомври – 

„Тайните на 

стария куфар“, 

театър „Две 

усмивки“ с Пепо 

Габровски на 

24.10.2019г. от 

9.30ч.; 

Ноември – 

„Весела горска 

приказка“ с 

„Екосцена 21 век“ 

на 19.11.2019г. от 

10.00ч. 

Декември –

„Улицата на 

Снежковците“, с 

театър„Кукери“ 

на 10.12.2019г. от 

10.00ч. 

Януари  

Февруари – Маги 

Габрова, 

Габровски театър 

Март- 

Април – 

„Екосцена 21 век“ 

Май- 

По договаряне 
Удовлетворение на 

деца 
Наблюдение 



Юни-  

 


