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Р. ПЕТРОВА

Имам хубава родина, 

тя е слънчева градина, 

със високи планини, 

и широки равнини



Често наричаме родината си татковина
и тя ни е по-скъпа от всичко на света.



България е нашето отечество. 



ВСИЧКИ СМЕ ГРАЖДАНИ НА 

БЪЛГАРИЯ:БЪЛГАРЧЕТА, 

РОМЧЕТА, ТУРЧЕТА, 

ЕВРЕЙЧЕТА, АРМЕНЧЕТА



Началното образование е безплатно за всички 

ученици.

Подпомагат се талантливите за тяхната изява.

Осигурява се свободното участие  на децата в 

културния живот, изкуствата и спорта.



ДЕЦАТА СА НАЙ-ЩАСТЛИВИ, 

КОГАТО ПРАЗНУВАТ



• ОФИЦИАЛНИ 

ПРАЗНИЦИ

• НЕОФИЦИАЛНИ 

ПРАЗНИЦИ

МОЯТ НАРОД ПРАЗНУВА



ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ

• 1 януари – Нова Година

• 3 март – Ден на Освобождението (национален 
празник)

• Великден – Християнски празник 

• 1 май – Ден на труда

• 6 май – Гергьовден. Ден на храбростта и 
българската армия

• 24 май – Ден на българската просвета и култура и 
на славянската писменост

• 6 септември – Ден на Съединението

• 22 септември – Ден на Независимостта 

• 1 ноември – Ден на народните будители

• 25 и 26 декември – Рождество Христово



1 ЯНУАРИ

Посрещаме новата година.
За Новата година - здраве до амина, 

шарени торбички, пълни със парички, 

и гърненце с мед - да е на късмет! 



3 МАРТ

Oсвобождението на България 

от османско владичество.



ВЕЛИКДЕН
Християнски празник

 Единственият 
празник, който 
продължава три дни. 

 Боядисват се яйца и 
се правят козунаци. 

 Ходи се на църква и 
хората се 
поздравяват с 
Христос Воскресе.



1 МАЙ

Хората празнуват деня на труда.



6 МАЙ – ГЕРГЬОВДЕН

• Християните 

честват празника 

на св. Георги 

Победоносец.

За ромите празникът е 

Ерделез и е свързан с 

началото на пролетта и на 

истински топлото време.



6 МАЙ – ГЕРГЬОВДЕН

Празник на 

храбростта и 

Българската 

армия.



24 МАЙ

Ден на:

 славянската 

писменост

българската 

просвета и 

култура



6 СЕПТЕМВРИ
Празнува се Съединението на 

Източна Румелия и Княжество 

България.

22 СЕПТЕМВРИ

Обявява се Независимостта на 

България.



1 НОЕМВРИ

Ден на народните будители.

Будителите са били радетели 
за развитие на българската 

книжовност и култура.



Свети Иван Рилски 
e първият български будител

• За ден на народните 

будители се приема 

1 ноември - денят 

на светеца Иван 

Рилски. Свети Иван 

Рилски е почитан 

като покровител на 

българския народ .



КОЛЕДА
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

празнува се на 25 

и 26 декември

 един от най-

големите 

християнски 

празници



Неофициални празници -
обичаи

• Всеки народ има и неофициални 

празници. 

• На тях се изпълняват стари 

обичаи. 

• Приготвят се специални ястия.



Неофициални празници...
• Ромите празнуват настъпването на 

новата година – Василица.

На Банго Васил ние се надяваме първият 

гостенин в дома ни да е добър човек и да 

носи късмет.



Най-големият празник на 

мюсюлманите е Рамазан Байрам.

Честит Рамазан /Курбан/ Байрам!
Нека рахмета и милостта на Аллах да 

бъде за вас.Пожелаваме Ви много 
здраве,щастие и още по-големи успехи.



Еврейският празник Пасха е 

през пролетта подобно на 

християнския Великден.



БЪЛГАРСКИ ОБИЧАИ

Баба Марта



БЪЛГАРСКИ ОБИЧАИ

Лазаруване



БЪЛГАРСКИ ОБИЧАИ

Коледуване



БЪЛГАРСКИ ОБИЧАИ

Кукери



ПОЗНА ЛИ КОИ 

СА 

ПРАЗНИЦИТЕ, 

ИЗОБРАЗЕНИ 

ВЪРХУ 

КАРТИНКИТЕ?





Отгатни за кой 

празник 

е картичката!
(игра за досетливи деца)



Великден



Трети март



24 

май



Баба Марта



Първа пролет



Коледа



Нова година



Рожден ден



Разкажете как в 

България се посреща 





Моят голям подарък за вас 

ще бъде ето това  писмо,

което още сега изпращам на 

Дядо Коледа в Лапландия и 

до всички ваши връстници –

приятели в Европа. Да знаят 

че в село Балван има знаещи 

и весели деца, а добрият

да ви зарадва с много, много подаръци!


