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Възпитаването и обучението на детето се осъществяват чрез 

съчетаване на вербални с игрови, нагледни и практически интерактивни 

техники. Личният опит е в основата на субективния опит – основна 

функция на образователната институция е да се осъзнае и систематизира 

стихийният опит на детето. Екипът на Подготвителна група предлага 

иновативни идеи за обогатяване, задълбочаване и разширяване на 

възпитателната работа в извънкласната и извънучебната дейност с децата, 

като се разнообразяват средствата, методите и тяхната ефективност. 

Добра педагогическа практика е присъща на учителя майстор в 

професията си. Това включва и неговата периодично поемана роля на 

учител- изследовател, който прилага  известни, модерни и ефективни 

научно-теоретични техники.  

С тази тема исках да привлека вниманието на децата как живеят 

децата в другите страни по света; с какво се хранят, как се обличат; какво 

правят в свободното си време. Децата откриха много непознати страни,  

опознаха техния бит и традиции. Може би тя ще разпали у тях желанието 

да обиколят света, когато пораснат. 

 

 

ДЕЦАТА ПО СВЕТА 

На сцената излизат деца със знамена на България, Италия, Австрия, 

Великобритания, Испания, Гърция, САЩ, Индия, Япония. 

Под звуците на песента „ДЕТСКА ПЛАНЕТА”, изпълнявана от 

Крисия, децата се движат в кръг, застават с лице към публиката. 

Излизат 5 деца облечени в различни костюми. 



 

 

 

 

Децата по света /стихотворение/ 

Чудни пролетни цветя са децата по света!                                               

Стройни тънички лаленца са красивите момченца,                                                

а пък малките момиченца снежнобели са кокиченца! 

Да, но тук, на този свят има деца и със друг цвят.                           

Африканските деца са с къса, къдрава коса.                                              

Имат кожа с черен цвят- като шоколад!                                                          

А в устата светят зъбки- здрави, бели като гъбки. 

Азиатските деца, жълти са като слънца.                                               

Със бадемови очички, с прави, чернички косички.                          

Много хубаво се смеят, а усмивките им греят!                                       

Те са много работливи, като агънца игриви! 

Малки сладуранчета са децата индианчета.                                               

Те са медено- червени, като питчици засмени.                                       

Много сръчни и скокливи, те са силни, издръжливи.                                 

Цял ден тичат и играят и почивка май не знаят. 

О-о, наистина децата чудни са като цветята!                                             

И макар, че са различни те за нас са най- обични.                                       

А светът прекрасен става, щом се чува детска врява.                                

Щом се лее детска песен, пак живота става лесен! 



 

Дете: Уважаеми дами и господа, уважаеми гости!  Добре дошли на нашия 

празничен концерт „Децата по света“. Концертът ще премине под мотото 

на ЮНЕСКО: „Живейте заедно- празнувайте различността”. 

ПЕСЕН: За децата по земята…. 

ИТАЛИЯ 

Дете: Ах, как ми се иска да се повозя на гондола!... От онези красивите, 

които се носят по каналите на романтична Венеция! 

Дете: О, да. Италия е една от най- красивите страни в света. Цял един 

музей на открито, събрал останки от минали времена, световно известни 

творби на талантливи художници и поети; прекрасна архитектура; безброй 

замъци и крепости. Незабравими са пейзажите сред високите заснежени 

върхове на Алпите и безкрайните златисти плажове... 

Дете: Поне веднъж в живота си всеки трябва да види Рим- вечния град, 

огромните катедрали и древния Колизеум. 

Дете: Италия- страна на културата и изкуствата с много лица. Тя ви 

очаква- да бъде открита и опозната! Ще ви представим италианския танц 

ТАРАНТЕЛА. 



                         

 

АВСТРИЯ 

Дете: Какъв беше онзи прекрасен танц, който танцуваха красивите бели 

лебеди край езерото? 

Дете: Вечния валс. Чайковски, Щраус- „На хубавия син Дунав”, който 

звучи както в своята родина Австрия, така и във всички страни, чиито 

брегове реката отмива от векове. 

Дете: Ех, този Дунав- от единия до другия си край предизвиква въздишки и 

възхищение. Виена- столицата на Австрия е изключително красив и 

романтичен град. 

Дете: Много хора въздишат по него, защото са очаровани от чудесното 

съчетание на старинни, добре поддържани сгради и дворове; великолепни 

паркове; удивителни катедрали и богати музеи с дъх на класика и нотка на 

модерното. 

Ще ви представим класическия виенски танц- ВАЛС. 



                      

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Дете: Ти виждал ли си мъже в карирани полички? 

Дете: Разбира се. Те са шотландци! 

Дете: Шотландия е планинска земя- дом на Келтите. Там могат да се видят 

много красиви езера, малки и бурни потоци, отвесни скали. Там се намира 

красивото и загадъчно езеро Лох Нес; проливът Ла Манш и мистичния 

Стоунхендж. Великобритания е страната, в която може да се види и чуе 

гайда, която прилича на нашата родопска гайда. 

Дете: Държавата Великобритания бива наричана погрешно Англия на 

името на най- големия от британските острови. Обединеното кралство 

включва Англия, Уелс и Шотландия. Столицата й е Лондон. Тя е световен 

финансов и политически център. Движението на автомобилите е ляво, т.е. 

обратно на повечето страни в Европа. 

ПЕСЕН НА АНГЛ. ЕЗ. 

               



ИСПАНИЯ 

Дете: Испания е страна окъпана от слънчеви лъчи, осеяна с красиви палми, 

горещи нощи и фиести. Една уникална природа и архитектура, богата 

култура родена на Пиринейския полуостров. Това е земята на корида, 

красивата Кармен, Сервантес и горещото фламенко...тази невероятна 

музика, родена в сърцето на Андалусия.                

 Танц ФЛАМЕНКО 

                         

ИНДИЯ 

Дете: Защо когато едно момиче иска да покаже какво чувства танцува, а не 

говори? Как ще го разберат без думи? 

Дете: Танцът за нас е живот- чрез движението и красотата той предава 

своята история. История, която не прилича на никоя друга. Танцът е езика 

на моя народ. Той се свързва с божествените сили- с танц Бог Шива 

разрушава и сътворява света.  

Дете: Танцът е магия. Вероятно по някакъв начин променя и хората, 

попаднали в него...Докосвайки се до танца, човек се пренася в друго 

измерение и започва да усеща ритъма в пространството. И когато думите 

не стигат за да изразим това, което чувстваме- идва танцът. 

Дете: Ако харесваш екзотиката на изтока; мраморни и дървени фигури; 

красиви цветни шалове с паети и всякакви дребни неща, сякаш извадени от 

пещерата на Аладин- то това място е Индия. За повечето хора тази страна 

винаги е била нещо загадъчно, далечно и непознато. Името й идва от река 



Инд, а столицата й е Ню Делхи. Това е земята на уникалните подправки, на 

фините и красиви платове.                     ИНДИЙСКИ ТАНЦ 

                

ЯПОНИЯ 

Дете: Друга екзотична страна е Япония, наречена още „Страната на 

изгряващото слънце”. Кимоното  е традиционната национална дреха на 

Япония, която все още се носи от жени, мъже и деца при специални 

случаи. През пролетта японските дрехи са в светли цветове и с мотиви на 

пролетни цветя. През есента се носят дрехи с тъмни цветове и 

мотиви.  Изкуството на икебаната представлява уникална комбинация на 

човешкия дух и природата. Традиционно японско изкуство, състоящо се в 

създаването на фигури чрез сгъване на листове хартия без употреба на 

лепило и ножици е оригамата. 

Дете: Япония е страната на нинджите. Срещат се три вида нинджа, 

различаващи се по цвят на облеклото, което дава техните имена и най-

често показва и техният характер. Те са Черен, Бял и Червен. 

Черен Нинджа 

е злият герой, всяващ ужас с невероятните си умения част, от които са: 

придвижване под земята, изчезване в облак от дим, летене на къси 

разстояния. Черният Нинджа владее до съвършенство множество бойни 

изкуства и е въоръжен с всякакви причудливи оръжия. 

Бял Нинджа е добрият герой. Той не знае какво е страх и не се поколебава 

дори за миг да се изправи срещу злото. Няма много оръжия, само меч, 

шурикени и няколко димни бомбички. Разчита предимно на ръкопашните 

си умения, но никога не губи. 

Червен  Нинджа е зъл и кръвожаден. Най-често най-силният сред черните 

нинджа. Просветен е в какви ли не черни умения граничещи с магия. 

ПЕСЕН: От зори... 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%8F%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD


                    

 

САЩ 

Дете:/каубой/ Една от най- големите по територия страни, с най- 

разнообразната култура и различни етнически групи е Съединените 

Американски Щати. Състои се от 50 щата и 1 окръг. В своето великолепие 

се простират обширни низини и равнини, ниски и високи планини. През 

нея протичат големи реки: Мисисипи, Мисури, Колорадо, а бреговете й се 

мият от Тихия и Атлантическия океан. 

Дете:/каубой/ Сухия климат в някои райони с рядка трева принуждава 

огромните стада да търсят пасища за фураж. Нуждата да се обхождат 

големи разстояния води до раждането на каубоя на кон. По-голяма част от 

времето каубоите прекарват яздейки коне и освен работата в ранчото 

участват в родеа- състезания за езда на бикове и полудиви коне. 

Дете:/хавайче/ Хавай са присъединени като 50-ия щат на Съединените 

щати. Островите са изключително красиво място. Където и да е, човек 

винаги е близо до плажовете и има възможности за каране на сърф, кану, 

плуване, планинско катерене и гмуркане. Хаваите изобилстват от 

пеперуди, птици и прекрасни екзотични растения. 

Дете:/индианец/ Индианците са коренното население на  Северна, 

Централна  и  Южна Америка. Всъщност „индианци“ е неправилно 

наименование. Христофор Колумб  нарича така местното население, което 

среща в Америка, считайки, че е достигнал до бреговете на Индия. В 

последните години предимно в САЩ се налага все повече наименованието 

„коренни американци“. Индианците имат интересни имена: Белия зъб, 

Седящия бик, Заешка лапа. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B8


Дете:/ескимос/ Ескимосите са хора, от севера, които живеят при най- 

нечовешките условия – в студ и лед. Иглутата са типичния дом за всеки 

ескимос- конструкция с форма на купол, построена от големи парчета лед 

и сняг. Ние сме отлични ловци. Храним се с моржове, тюлени и риба. В 

знак на приятелство и привързаност ние търкаме носовете си- това е 

известната ескимоска целувка. 

                      

ГЪРЦИЯ 

Дете: Ах, тези маслинови гори, кипарисови дървета и това незалязващо 

слънце...родило прекрасното сиртаки. Акропола, красивите храмове, 

средиземноморските пейзажи- колко много красота и култура. Гърция е 

страната на боговете и планината Олимп, в която за първи път е запален 

огъня на олимпийските игри. 

Дете: Прекрасното гръцко сиртаки претворява човешката радост и лекува 

голямата мъка в една уникална философия наречена живот. Характера на 

един народ мажем да опознаем по това, което обича да пее и танцува. 

ТАНЦ СИРТАКИ 

                  



БЪЛГАРИЯ 

Дете: България- че кой ли я не знае?                                                                                

На здравец и на люляк тя ухае.                                                                         

Земя като една човешка длан. 

Дете: Българийо мила , в твоите древни простори                                               

са звучали песните на Орфей,                                                            

препускали са тракийски конници                                                          

отеквали са стъпките на младия Спартак.                                                  

Дивната красота на гордите ни планини,                                                 

приказните богатства на ширните ни поля                                              

завинаги са пленили нашите непокорни прадеди                                              

и те навеки останали на земята ти ,                                                                   

за да я обливат с потта и кръвта си! 

Дете: Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата  

Ти сбираш в едно всички блага и дарове  

хляб, свила, рози, нектар, цветя и плодове,  

на Изтокът светлика, на Югът аромата;  

горите ти са пълни с хармония и хлад,  

долините с трендафил, гърдите с благодат.  

 

Дете: Нашата родина България е известна с уникалния си фолклор. 

Българските народни танци носят в себе си духа на нацията ни- 

специфични, уникални, жизнерадостни и вълнуващи. 

РЪЧЕНИЦА 

                   



РЕЗУЛТАТИ: 

Работих върху гражданското възпитание и приобщаването на децата от 

Подготвителна група по всички образователни направления в обучаващи, 

игрово- познавателни и практически ситуации. Темата за „Децата по света“ 

ги заинтригува много. Разглеждахме енциклопедии, намирахме картини с 

изображения на деца от различни раси. Децата се обогатиха с достоверна и 

научна информация. Облечени в подходящи костюми те демонстрираха 

своите знания пред родители и гости. 

 

  

 


