
ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР 
НА ДГ „УСМИВКА „ ГР.ОПАКА ЗА УЧ.2018 / 2019г.       

                                                                                                                                                              
 

  месец         Дейности, изложби   Участници   Отговорник 

 
Септември 2018г. „Детска градина, здравей” – откриване 

на новата учебна година 

Деца, учители  и родители на 

всички групи 

 

Учителите на ПГ-5г. 

Октомври 2018г. Участие в Националната седмица на 

четенето 

Всички групи по 

предварително изготвен план-

график 

Учителите по групи 

Ноември 2018г. 1. „По цветното килимче на есента” 

празник 
Децата от групите в гр.Опака А.Неделчева, Д.Радева и 

Л.Шабанова 

 

2. „Есенна фантазия“- 

развлечение 

Децата от групите в с.Крепча Т.Иванова, А.Иванова и 

Н.Басриева 

3. „Плодородна есен“- 

развлечение 

Децата от групите  в с.Люблен 

и с.Г.Градище 

Учителите на групите 

4. „Правилата аз познавам –мога 

да се състезавам“-състезателни 

игри по БДП 

Децата от групите в гр.Опака А.Неделчева и А.Юснюева 

5. „Есенни багри“-  изложба от 

природни материали 
Деца, учители и родители от 

всички групи 

Комисията по организация на 

празници, развлечения и изложби 

и учителите на групи 

Декември 2018г. 1. Да спасим Елхата и Врабчо“-

развлечение с екологична 

насоченост 

Децата от групите в с.Крепча, 

учители и родители 

Учителите на ПГ-5 и ПГ-6г. в 

с.Крепча 

2. „Да съхраним традициите 

живи“- изработване на сурвачки 

Децата от групите в гр.Опака, 

родители и учители 

Учителите на групи 

 3. „Коледна работилница“- Децата от групите в с.Крепча, Учителите на групи 



творчески занимания за 

изработване на коледни играчки 

родители и учители 

4. Коледен базар Деца , родители и учители на 

групите в гр.Опака и с.Крепча 

За Опака: Д.Димова, А.Юснюева 

и Е.Мунева 

За Крепча:Н.Трифонова, 

С.Небиева и А.Русева 

5. „Коледа е“-празник Децата от групите  в гр.Опака Д.Димова, А.Юснюева и 

Е.Мунева 

6. „Дядо Коледа дойде“-

развлечение 

Децата от групите  в с.Крепча Н.Трифонова, С.Небиева и 

А.Русева 

7. „Коледно настроение“ – 

празник 

Децата от групите в с.Люблен и 

с.Г.Градище 

Учителите на групи 

Януари 2019г. 1. „Мама,татко и аз“ - фотоизложба  Деца, учители и родители от 

групите в гр.Опака и с.Крепча 

Учителите на групи и комисията 

по организация на празници, 

развлечения и изложби 

Февруари 2019г. 1. Мартенска работилница Деца, учители и родители на 

групите в с.Крепча 

Учителите на групи в с.Крепча 

Март  

2019г. 

1. „В очакване на Баба Марта!” -

развлечение  

Деца и учители на всички 

групи 

За Опака: А.Неделчева, 

Л.Шабанова и Д.Радева 

За Крепча: А.Иванова, Т.Иванова 

и Н.Басриева 

За Г.Градище и Люблен: 

учителите на групи 

2. „С обич за мама“- празник 

 

 

Деца, учители и родители на 

групите в с.Крепча 

Учителите на групи 

3. „За мама от сърце“-празник 

 
Деца, учители и родители на 

групите в гр.Опака 

Учителите на групи 

4. „По случай твоя празник мамо“- 

празник 
Деца, учители и родители на 

групите в с.Люблен 

и с.Г.Градище 

Учителите на групи 



 5. „По следите на пролетта” -

Пролетен празник   

 

Деца и учители на всички 

групи 

За Опака: А.Юснюева, Д.Димова 

и Е.Мунева 

За Крепча: А.Русева, Н.Трифонова 

и С.Небиева 

За Г.Градище и Люблен: 

учителите на групи 

6 „Претворих моята Родина“-

изложба от детски творби, 

пресъздаваща националните ни 

ценности 

Деца и учители на ПГ-5г. и ПГ-

6г. 

учителите 

Април  

2019г. 

1. „Шарен, шарен Великден” - 

базар 
Деца, учители и родители на 

групите  в с.Крепча  

и гр.Опака 

Комисията по организация на 

празници, развлечения и изложби, 

Учителите на всички групи в 

гр.Опака и с.Крепча 

2. „Да пазим земята чиста“ - 

празник 
 

Деца и учители на групите в 

гр.Опака 

Д.Радева, А.Неделчева и 

Л.Шабанова 

Май  

2019г. 

1. „Здрави и силни“- спортен 

празник  
 Деца, учители и родители на 

групите  в с.Крепча  

 

А.Иванова, Т.Иванова и 

Н.Басриева 

2. „Пораснахме и научихме“- 

празник 
Деца , учители и родители на 

втора група в гр.Опака 

 

А.Неделчева и А.Юснюева 

3. „Ние научихме..“- празник Деца, учители и родители на 

ПГ- 5г. 

Л.Шабанова и Д.Димова 

4. Довиждане детска градина- 

празник 
Деца, учители и родители на 

ПГ-6г.  

За Опака: Д.Радева и Е.Мунева 

За Крепча: А.Иванова и С.Небиева 

Юни  

2019г. 

„Къде си слънчо?“ 

Празник по случай 1-ви юни-Ден на 

детето 

Децата от всички групи  Учителите на втора и трета група 

                       

             

  



                 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 

Уч.2018/2019г. 1. Гостуване на детски куклени 

театри 
Деца и персонал 

 

Учителите на групите 

2. Празнуване на рождените дни на 

децата по групи 
Деца и персонал Учителите на групите 

3. Участие в мероприятия на 

СУ“В.Левски“гр.Опака 
Деца и учители от ПГ-6г. в 

гр.Опака 

 

Д.Радева и Е.Мунева  

4. Участие в мероприятия 

организирани на общинско ниво 
Децата от групите в гр. Опака Учителите на групите в гр.Опака 

Директора 

5. Участие в Национални конкурси Деца  Учителите на групи и Директора 

 

 

 

 

 

 

Комисия по естетизация 

и организация на 

празници и развлечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


