
 

 

През месец август 2017 година  Детска градина №50 „Зайчето Куики“, 

приключва работата си по проекта „Tell me your fairy tale” по програма 

Еразъм + и Центъра за развитие на човешките ресурси. 

Проекта е по Ключова дейност 2 -  „Сътрудничество за иновации и 

обмен на добри практики – Дейност „Стратегически партньорства“, сектор 

„Училищно образование“ – КА219 

Координатор на проекта е Szkola Podstawowa Kardynala Stefana 

Wyszynskiego, Полша. Партньори по проекта са IC Tivoli 2 Tivoli Centro, 

Италия; Детска градина №50 „Зайчето Куики“, България; Palekastro 

Primary School, Гърция и The Heritage Private School, Кипър. 

Проекта стартира на 1 септември 2015 годишна и е с  

продължителност две години. Дейностите и задачите бяха много добре 

конкретизирани и разпределени по месеци. След успешната първа година 

работата продължи и през втората учебна година. Бяха проведени 

международни работни срещи в Кипър през месец октомври, в България 

през месец март и обучение в Полша през месец юни. Срещите бяха 

изключително добре организирани и съобразени със заложените задачи и 

дейности по проекта. 

 В продължение на две години страните-участници по проекта 

споделяха опит и добри практики за работа с приказките в образователния 

процес. Децата се запознаха с народните приказки на партньорите, с  

техните обичаи и традиции. Заедно със своите учители измислиха 

приказката  „Принцесата и нейния магически амулет“, тя се предаваше от 

страна на страна и беше завършена от децата от Гърция. Координатора на 

проекта организира  конкурс за рисунка за корица на книжката с 

приказката Дете от Кипър спечели конкурса със своята рисунка. Всеки 

месец децата от ДГ №50 „Зайчето Куики“ подготвяха и изпращаха 

кореспонденция на приятелите си от Италия, Кипър, Гърция и Полша. Те 



рисуваха любими приказни герои, изработваха картички, апликации и 

празнични поздравителни картинки за своите приятели и с нетърпение 

очакваха отговор от тях. През изминалите две години партньорите ни по 

проекта се запознаха с наши народни приказки, приказни персонажи, с 

наши поговорки и поуки от приказките, с легенди за Баба Марта и Хан 

Аспарух, а също така с нашите народни обичаи Коледуване, Лазаруване и 

др.  

Децата от ДГ №50 научиха много приказки, запознаха се с нови 

приказни персонажи и игри, базирани на приказки. Приказката 

присъстваше ежедневно в обучаващи, игрови и практически ситуации. 

Учителите обогатиха своите знания за работа със съвременните 

технологии в образователния процес и използване на приказката като 

метод и средство за обучение по различни образователни направления, 

обогатиха своя професионален опит и развиха своите езикови 

компетентности.  

Родителите с радост се включваха в дейности, планирани с тяхното 

участие – „Маратон за четене на приказки“, „Бабо, прочети ми приказки!“, 

Фестивал на храните, Карнавал на приказките, четене на приказки от хора 

със специални професии (полицай, пожарникар, лекар). 

Изминалите две 

години от проектната работата бяха наситени с много дейности, приказки, 

емоции, радост от срещите ни с учителите от другите страни и обмяна на 

опит и добри практики за работа с деца. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


