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ПРАЗНИЧЕН  КАЛЕНДАР 

НА ДГ №3 „ЗВЕЗДИЧКА“ –ВАРНА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. 

Месец Септември 
 „ Откриване на учебната година – 15–ти септември“, по групи 

  Отг. Пед. екипи   
   „Бъди активен“- спортен празник 

              Отг. Педагог. екипи на IV-ти групи, учител по музика.                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Месец Октомври 

 „Международен ден за опазване на животните и птиците“ - 04.10.2021 г., 
презентации.  
Отг. Пед. екипи на II, III и IV групи  

 Международен ден на Черно море – 31.10.2021 г., концерт, изложба от детски 
рисунки - „ Чисто Черно море!“ 
Отг. Пед. екипи на III-та гр.  
 

 
Месец Ноември 

 „ Глобални дни на действие на Екоучилища” от 01.до 07.11.2021 г. 
Флашмоб – „Пъстра есен“ 
Отг. Педагог. екипи III-та и IV-та групи, екокомитет 

 
Месец Декември 

 Коледен празник „В очакване на Дядо Коледа“ – 20-23.12.2022 г., по  групи. 
Отг. Учител по музика 

 Изложба: „Дрянова сурвачка“- с участие на родителите.    
            Отг. Педагог. екипи 
 
 



 
Месец Януари 

 „ Да се храним здравословно!“- развлечение във всички детски групи. 
              Отг. Педагог. екипи, учител по музика. 
Месец Февруари 

 „Световен ден на влажните зони“ - 02.02.2022 г.- мероприятие съвместно с 
Басейнова дирекция „Черно море“. 

             Отг. Пед. екип на II-ра група 
Месец Март 

 Световен ден на водата - 22.03.2022 г., концерт 
Отг. Пед. екип на IV Б група „Слънчице“, учител по музика                                                                                                                             

 “Баба Марта - развлечение по групи. 
Отг. Учител по музика 

 „Моята родина“- отбелязване на трети март 
Отг. Пед. екип на IV та група и учител по музика     

 “ За мама“ / онлайн концерт/- 07,08.03.2022г., празнуване в групи с деца и 
родители.  
Отг. Педагог. екипи, учител по музика. 

 
Месец Април 

 Седмица на гората:  „Да опазим зелена гората!“ – 04 - 07.04.2022 г.,екологичен 
празник с деца и родители, изложба. 
Отг. Пед. екип на IV гр. „Звънче“ 

 Дни на „Отворени  врати“- график, по групи- съобразно епидемичната обстановка.    
  „Пъстра пролет“  – концерт в групи с деца и родители. 

Отг. Педагогически екипи 
  „Земята е наш дом“- 22.04.2022 г.,екологичен празник с деца и родители ; 

Конкурс на детски рисунки и пластики /онлайн конкурс/:  „Да пазим Земята 
чиста!“. 
 Отг. Пед. екип на IV А гр., Екокомитет 

 
Месец МAЙ 

 „Сбогом детска градина” - 30,31.05.2022 г., изпращане на ПГ  (6г.) с родители. 
             Отг. Пед. екип на IV ти групи.  
                                                                                                                                                                                                                                                          
Месец Юни 

 „Щастливо детство“- 01.06.2022 г. / празник-песни, танци и рисунки на асфалт в 
двора на ДГ/ с всички детски групи. 
Отг. учител по музика. 
 

 
       Празничният календар на ДГ №3 „Звездичка“ е приет на заседание на ПС с протокол 
№6 от 13.09.2021 г. и утвърден със  Заповед №РД-08-864 от 14.09.2021г. на директора. 

  


