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Българските пролетни празници са свързани с идеята за възраждащата сила на 

природата. През този сезон древните хора са вярвали, че в природата се 

събуждат благоприятните и зловредните сили. Те са вярвали, че природните 

сили са живи същества и затова са търсели начини да умилостивят природните 

бедствия с дарeнrs, молитви, обреди и амулети. 

Народните обичаи и празници в бита на нашия народ са неотменна част от 

неговата култура и предават историческия му опит на поколенията. Те носят 

своята символика, която кара човек от дете да бъде носител и продължител на 



народните традиции, да прибавя нови образи за обогатяване на народното 

изкуство. 

В българските народни празници и обичаи са събрани песни, танци, 

благословни приложни изкуства. Този синкретизъм, характерен за народните 

обичаи, е водещо начало за комплексното възприемане на българската 

народна култура. Те са придружени с богато облекло и разнообразни 

реквизити с голяма художествена стойност. За нашите ученици тези неща са 

много впечатляващи и те с голям интерес ги изучават и пресъздават в своите 

рисунки (вж.по-долу). 

 

„Кукери“ на  Лора Василева, 4 „А“ клас 



 

„Лазарка“ на  Мила Карамочева – 4 „А“ клас 

  Учениците развиват усет към изкуството и природата, формират 

естетическия вкус, повишават културата на познаване. Изучаването на 

празниците и обичаите в І до ІV клас е възможност учениците да се приобщат 

към българския фолклор и неговото богатство. Те с интерес възпроизвеждат и 

представят моменти от различните български обичаи и радват родителите си с 

изработването на декоративни пана, разкази, съчинения, мартеници и 

драматизации. В час заедно се разучават народни песни и хора и пресъздават 

българските традиции и празници. Децата с нетърпение нашите работилнички 

(коледна, мартенска и др.), по време на които четем и рисуваме всички заедно. 

Така учениците се насърчават да създават свои творби, съчинения, илюстрации 

и рисунки. Участието им в различни конкурси също допринася за развитието на 

тяхната креативност, красотата и нравственото съвършенство. По време на тези 

занимания се работоти както за обогатяването на лексиката на нашите 



ученици, така и за развитието на разговорната им българска реч и по-доброто 

четене на български текст. С празниците Баба Марта, Лазаровден, Цветница, 

Великден, Сирни Заговезни и Гергьовден знанията, които им се дават, 

въздействат емоционално върху учениците, като получават естетическа 

наслада от видяното и изработеното от самите тях  и затвърдяват познанията 

им за нашето минало и традиции.  

 

Изпълнение на народен танц  



 

Ана Георгиев – изпълнение на родопска песен 

Това създава трайни предпоставки за развитие на художествените способности 

на пресъздаващото и творческо въображение на учениците, на художествената 

им интуиция и всестранната им ориентация в света на прекрасното. Допринася 

също и за обогатяване на творческото им виждане и за осмисляне на 

народното приложно изкуство. Чрез контакта и претворяването на народните 

обичаи, децата визуално  възприемат и изграждат в себе си основните 

компоненти на българската идентичност. Предметите изработени от учениците 

създават любов към родното и повишават интереса им към красотата на 

родните багри и форми. По своята същност, народните празници и обичаи се 

явяват като едно уникално, възпитателно и образователно средство. Със своя 



синкретизъм, яркост и неподправена красота народното изкуство радва и 

активизира, обогатява детските наблюдения, представи и изразителен говор.  

 
Изработване на мартеници – 4-ти „А“ клас в Българо-австрийското училище „Св.св.Кирил и Методий” 

– Виена, Австрия. 

 

Тази година специално внимание в часовете отделихме на кукерите - кои мъже 

се обличат като кукери и изпълняват обредния танц – (поставихме акцент на 

факта, че за кукери се избират най-здравите, силни, издръжливи и добри мъже. 

Допълнително разглеждаме и обясняваме как са облечени, какви маски носят 

на главата, как са украсени, какво символизират, как народният творец е 

обогатявал украсата, за да я направи впечатляваща. Като резултат от тези 

знания, децата рисуват и изобразяват чрез апликация и пана прекрасни и 

пълни с фантазия маски на кукери. (вж.снимката) 



 

Маски на кукери, изработени от ученици от 1-ви, 2-ри и 4-ти клас 



 

Великденски яйца, изработени от ученици от 1-ви, 2-ри и 4-ти клас на Българо-австрийското училище 

„Св.св.Кирил и Методий” – Виена, Австрия.  

При украсяването на великденските яйца децата възприемат богатия замисъл и 

всестранния обхват като шарки от шевици, стилизирани човешки фигури, цветя, 

геометрични фигури и пъстрия букет от цветове на багри от природата. 

Учителят разясня какъв обичай е писаното яйце и от къде води началото си. 

Правим специални кътове от произведенията на децата, като ги поощряваме с 

подредбите на техните изложби от поздравителни картички, мартенички, 

кукерски маски и плетене на венчета с пролетен сюжет. 

 

 



 

На 18.юни EU в гр.Санкт Пьолтен, Долна Австрия, ученици от българското училище, показаха на 

своите австрийски съученици в рамките на традиционно провеждания  Kidsday 2014 красотата на 

българската мартеница. 



 

Българските деца показват на своите австрийски връстници как се изработват мартеници. 

 

С богат нагледен материал, като автентични облекла, накити, подбор на 

народни и обредни песни, благословии, легенди, приказки, стихотворения, 

предания и т.н. насочваме вниманието на децата към предназначението им в 

разработка на образи и картини от нашия бит със специфичната терминология 

за развитието на художественото слово, за да въздейства комплексно и 

емоционално за художественото възпитание. Знаем, че всяко дете възприема 

по различен начин, затова е необходимо да въздействаме върху учениците с 

по-богата информация- колкото по-богати, образни и художествени са 

представите, толкова по-плодотворна ще бъде творческата фантазия на детето. 

Трябва да съчетаваме живата представа с музикални илюстрации, 

художествена реч и т.н.   



 

Българска шевица – изработване от учениците от 1-ви „Б“ клас в Българо-австрийското училище 

„Св.св.Кирил и Методий” – Виена, Австрия 



 

Пано „Четирите сезона –с фолклорни елементи“ - Маргарет Кордева – 4-ти „А“ клас в Българо-

австрийското училище „Св.св.Кирил и Методий” – Виена, Австрия. 

Важна част от уроците за пролетните празници и обичаи са писмените текстове 

описания на традиционните обичаи, които децата представят в клас. В резултат 

на така представените дейности нашите ученици научават как се празнуват 

пролетните празници и обичаи, разбират, че на празниците хората се веселят, 

пеят, танцуват и по този начин те се сближават и стават по-задружни. Показват 

своето майсторство, трудолюбие, умение и своя усет към красивото. Красотата 

събира хората, прави ги по-мъдри и по-добри. Празниците и обичаите идват от 

древността и живеят с младостта.  



 

Калин–Рилски Георгиев – кукер – 1-ви „Б“ клас. Празник на българската роза във Фридрихсхоф, 

Долна Австрия. 

Детството е най-чувствителната част от човешкия живот и ние, учителите 

в българските училища в чужбина, възпитаваме  днешните деца, пръснати по 

всички краища на света, чрез българските празници и обичаи, като 

изпълняваме заветната мисия да съхраним и пренесем през поколенията 

човешките ценности на нашите деди. 
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