
ДГ „Звездица” 

8800 Сливен ул. Дели Ради №8 тел: 622-607 e-mail: 

dgzvezdica.sl@abv.bg 

Утвърждавам:………………. 

/ Пенка Проданова –Бойчева/ 

Директор на ДГ „ Звездица“  

Град Сливен 

 

 

„Чувствам се горд, защото съм българин!” 
 

 

План 

за дейността на клуб „Млади възрожденци” при ДГ 

„Звездица” гр. Сливен 

2022/2023г. 

 
Дейности 

 

1. „ Малките звездички на Сливен ” - отбелязване на празника на 

града ни с участие в традиционния  конкурс за детска рисунка – в 

партньорство с Художествена галерия „Д.Добрович“ гр. Сливен. 

 Изработване на постер за празника на нашия град.  

 Провеждане на беседа и презентация за красотите на 

Сливен. 

  Разучаване на стихотворение посветено на родния град. 

 

        Срок: м. Октомври 

 

mailto:zvezdica.sl@abv.bg


2. „ Минало и бъдеще в едно !“– посещение на Исторически музей 

и паметника на Хаджи Димитър 

                                                                       Срок: м. Октомври 

 

 

3. „Големите българи на малка България! „ - Ден на народните 

будители – презентация и запознаване със значението и 

същността на празника.                                                                                                        

                                                                                   Срок: Ноември 

 

4. „ Коледно тайнство „ - запознаване с коледните обичаи и 

традиции на нашия народ.-  

 презентация, рисунки на децата.  

 Пресъздаване на коледен обичай. 

                                                                                  Срок: Декември 

 

 

5. „Спомен за Левски“ - 150 години от гибелта на Васил Левски и 

запознаване с делото на Васил Левски. 

                                                                             Срок: Февруари 

 

6. „ Паметта на България“– отбелязване на Националния празник 

на Република България.  

 Запознаване с българското знаме и символите на Родината. 

 

                                                                                 Срок: Март 

 

 

7.  „Баба Марта прела и изпрела” -  изработване на мартеници за 

членовете от клуба на пенсионера в кв. „Даме Груев“.  

 Конкурс за най-красива мартеница. 

  Пресъздаване на народния обичай. 

 

                                                                                Срок: Март 

 

 

 



8.  „Земята, наш общ дом !“ –22 април , ден на земята. 

 Дейности свързани с грижа за околната среда и опазването 

и. 

  Изработване на  сувенири от отпадъчни и природни 

материали- 

                                                                                        Срок: Април 

 

 

9.  „Аз съм българче“ - Запознаване със същността и значението на 

празника на българската  просвета и култура . 

 Разучаване на стихотворението „ Аз съм българче!“ 

                                                                                           Срок: Май 

 

 

10.  Посещение на средновековната крепост „Туида“ и връчване 

на грамоти на децата от клуб „Млади възрожденци. 

 

 

 

                                                                                    Срок: Май 

 

 

 

Председател:……………………  

/ Надежда Христова / 

 

Секретар: ………………………… 

 / Мирослава Колева / 


