
Мини проект на втора възрастова група „ДЪГА”

ДГ №77 „Магнолия“

Тема: „Традициите в семейството, фолклорни празници”

Цел на мини проекта: Формиране и развиване у децата интерес към
запазване на семейните традиции, обичаи и празници чрез добри
партньорски взаимоотношения между родители и детска градина.

Времетраене на мини проекта: м. октомври 2021г. – м.май 2022г.

Мини проекта “Традициите в семейството, фолклорни празници ”

График на дейностите

Дейност Участници Материали Очаквани
резултати

Срок

1.Анкета деца

родители

Формуляр с
въпросите

Проучване на
отношението на
децата към
традициите и
обичаите

10. 2021 г.

2.“Ден на
християнското
семейство”

2.1. “Ангел
хранител за
моето
семейство”

2.2  Рамка за
снимка на моето
семейство

деца

учители

родители

PowerPoint
презентация за
празника на
семейството

цветна хартия;
ножици; моливи;
лепило

изработени в
семейството

осмисляне
значението на
празника

изразяване на
емоционална
удовлетвореност
от работата в
екип;

11. 2021 г.

3. “Коледни
приказка”-предст

родители 12.2021 г.



авени от
родители

3.1.
Интерактивна
игра- “Коледни
загадки”

3.2. „Коледни
вълшебства”-
изработване на
коледна украса

3.3 Видео клип с
поздрав от
децата към
семействата във
връзка с
коледните
празници

деца

учители Интерактивна
дъска, лаптоп

ножица, лепило,
цветна хартия,
природни
материали

коледни песни,
стихотворения

съпреживяване на
празнично
настроение

4. “Пита за
здраве от
златните ръце на
баба”

4.1. " С любов
към баба"-
изработване на
картичка

родители

деца

учители

водни бои,
ролка,
дунапрен,цветна
хартия

предаване на
традиции за стари
рецепти 01.2022г .

5. “Традициите в
семейството,
фолклорни
празници”-
открита
педагогическа
практика

деца

учители

родители

Индивидуални
материали,

интерактивна
дъска

Представяне
знанията на
децата за
традициите и
фолклорни
празници

02.2022 г.

6.”Баба Марта” –
приказка

деца

учители

изразяване на
знания за
празника

03.2022 г.



6.1 „Мартенички
бели и червени”
– ръчно
изработени

родители изработени в
семейството за
едно или повече
деца

7. “Пролетни
празници” –
Лазаров ден,
Цветница

7.1 „Здрав и
червен
Великден”-
изложба на
шарени яйца и
битови предмети

родители

деца

учители яйца, боя, памук,
ръкавици

формиране на

знания у децата

04.2022 г.

8. Представяне
на  моменти от
дейностите по
мини проекта

учители презентация на
мини проекта
“Традициите в
семейството,
фолклорни
празници”

запознаване на
родители, деца и
колеги с
дейностите от
мини проекта;

05.2022 г.


