
  
 

ПРОГРАМА 

за дейността на Центровете за работа с деца и младежи  

през месец ноември и декември 2022 г.  

 
Населено 

място 

Беседи/ срещи/ мероприятие 

през месец ноември 

Беседи/ срещи/ мероприятие 

през месец декември 

Център за 

работа с деца и 
младежи с. 
Самоводене 

01.11. Ден на народните будители – беседа и 

прочит на лично творчество на децата, с 
посещение на библиотеката. 
15.11. Изложба от снимки и произведения на 

Петко Рачов Славейков по повод 195-
годишнината от рождението на поета и 

писателя. Организирано съвместно с 
читалището. 
21.11. Празник за Деня на християнското 

семейство, съвместно с Клуба на пенсионера и 
инвалида. 

Изработка на коледна украса, картички, 

сувенири. 
17.12. от 16:00 ч.  Празник за отбелязване на 
10-годишнината на Център за работа с деца и 

младежи. 
28.12. Коледен празник – песни, танци и 

подаръци. 
Традиционна сурвакница – изработване с 
различни материали и разговор за празника 

Сурваки. 

Център за 
работа с деца и 

младежи с. 

Беляковец 

 Ден на народните будители - беседа на тема 
„Какво значи да си будител. Съвременни 
будители“ 

 Разговор за семейството като единица на 
обществото. Традиции и обичаи, които 

спазваме за Деня на християнското 
семейство. 

 Подготовка за Коледно тържество 

 

 Световен ден за борба със СПИН – разговор. 
 Дискусия на тема „Рисковете в социалните 

мрежи“ 

 Разговор на тема „Какво трябва да знае 
ученикът велосипедист“  

 Забавления с настолни игри. 
 Изработване на коледни картички и 

сувенири 



  
 

 Беседа на тема „Наркотици и вредата от 
тях“. 

 Коледно тържество 

Център за 
работа с деца и 

младежи с. 
Присово 

01.11. Презентация подготвена от децата за 
Деня на народните будители. 

14.11. Отбелязване на Световния ден за борба 
с диабета – лекция как да окажем помощ на 
болен от диабет. 

21.11. Изработка на табло за Деня на 
християнското семейство – снимки, мисли и 
спомени с близки. 

 Подготовка и събиране на природни 

материали за изработка на новогодишни 
картички 

01.12. Световен ден за борба със СПИН – 
лекция по темата „Как да се предпазим от 

СПИН“ 
06.12. Никулден – разговор за обичаите и 
традициите. 

 Провеждане на разговор за обичаите и 
народните поверия на Игнажден – изработка 

на табло. Разговор по темата „Агресията сред 
децата“, с гост инспектор от ДПС-Велико 

Търново. 

 Изработка на картички и играчки за 

коледните празници. 

 Коледно парти „Моята чудна Коледа“. 

28-29.12. Участие в Коледна изложба-базар 
„Ние можем“ във В. Търново в парк „Марно 
поле“. 

Център за 
работа с деца и 

младежи с. 
Балван 

01.11. Ден на народните будители и беседа 
„Защо ги наричаме будители? Кои са те? Какво 

знаем за тях?  
05.11. Тенис на маса 
19.11. Разговор за 33-годишнина създаването 

на Конвенцията на ООН за правата на детето 
21.11. Ден на християнското семейство-

съвместно с Клуб на пенсионера и инвалида  
*Дни на народното творчество. Заучаване на 
народни танци – ежедневно. 

03.12. Ателие „Коледно настроение” 
06.12. Никулден – традиции и обичаи на 

празника 
17.12. Беседа за предстоящите Коледни 
празници  

23.12. Коледуване и запознаване с обичая  
 



  
 

Център за 
работа с деца и 

младежи с. 

Пчелище 

01.11. Ден на народните будители и беседа 
„Защо ги наричаме будители? Кои са те? Какво 
знаем за тях?  

05.11. Тенис на маса 
19.11. Разговор за 33-годишнината подписване 
на Конвенцията на ООН за правата на детето 

21.11. от 10:30 часа Ден на християнското 
семейство, съвместно с Клуба на пенсионера и 

инвалида 

03.12. Изработване на коледни и новогодишни 
картички и украси 
07.12. „В работилничката на Дядо Коледа“  

23.12. Разговор „Кой ,какво очаква от Дядо 
Коледа“ 

Център за 
работа с деца и 

младежи гр. 
Дебелец 

01.11. Ден на народните будители-изработка 
плакат с видни дейци и беседа на тема „Какво 

значи да си будител. Съвременни будители“ 
08.11.Ден на полицаите-Рисунки по темата. 

20.11.Годишнина от приемане на Конвенцията 
за правата на детето-Разясняване какъв е този 
документ  всичко за правата на децата.  

21.11. Ден на християнското семейство – по 
желание от децата за посещение на църквата.  

22.11. Изработка на свещник със семейна 
снимка. 
 Отборни игри в центъра. 

 Изработка на сувенири и коледни украшения 
 

01.12. Световен ден за борба със СПИН – 
лекция по темата. 

03.12. Международен ден на хората с 
увреждания – беседа и изработване на 

подаръци за свои близки. 
 Направа на Коледни играчки и подаръци за 

семейството, с духа на коледни песни. 

 Коледуване и запознаване с обичая. 
28-29.12. Участие в Коледна изложба-базар 

„Ние можем“ XVI 

Център за 
работа с деца и 

младежи с. 

Арбанаси 

01.11. Беседа за народните будители и хората, 
които днес можем да наречем будители. 
21.11. Разговор „Празници и традиции“ по 

повод Деня на християнското семейство, 
съвместно с НЧ „Иларион Драгостинов“ и Клуб 

на пенсионера и инвалида. 

Изработване на коледна украса, картички и 
сувенири. 
Традиционна инициатива за изработване и 

поставяне в центъра на селото на кутия „Писма 
до Дядо Коледа“ „ 

Беседа на тема „Вредата от тютюнопушенето“ 



  
 

Разходка в близки природни местности за 
събиране на природни материали за направа на 
коледни сувенири. 

Разучаване на настолни, интерактивни и 
занимателни игри – за обогатяване на общата 
култура и усвояване на умения за работа в екип. 

 

Участие на децата в коледното тържество на НЧ 
„Иларион Драгостинов“ 
Разговор на тема „Агресията в училище“ 

Организиране на Коледно парти с размяна на 
подаръци, викторина и забавни игри. 
 

Център за 

работа с деца и 
младежи с. 

Плаково 

01.11. Отбелязване на Деня на народните 

будители – разговор, рисунки. 
19.11. Беседа на тема „Правата на децата“ по 
повод годишнина от подписване на 

Конвенцията на ООН. 
21.11. Ден на християнското семейство - 

изработка на картички от децата с лични 
пожелания за близките им хора, както и за 
възрастните хора от Клуба на пенсионера и 

инвалида. 

Работилничка за изработка на коледни 

сувенири и украса за площада на селото и Клуба 
на пенсионера и инвалида 
23.12. Коледуване и запознаване с обичая 

Център за 

работа с деца и 
младежи с. 

Ресен 

 Ден на народните будители - урок по 

краеведство.  
 „Как да се предпазим от простудни 

заболявания?”- здравна беседа 

 Отбелязване на световния ден за борба с 
диабета. 

   Ден на християнското семейство – 
благотворителна акция. 

 Работилничка. 

  Участие в предколеден базар на 
Английската общност от с. Ресен.  

 Изработка на Коледна украса 

 Поставяне на коледна украса на площада на 
село Ресен. 

  Работилничка за Коледни картички. 

 Работилничка за изработване на сувенири. 
 Участия в Коледни и новогодишни празници. 

 17.12. Коледно тържество – 
 30-31.12. Участие в Коледна изложба-базар 

„Ние можем“ във В. Търново в парк „Марно 

поле“. 
 



  
 

Център за 
работа с деца и 

младежи с. 

Русаля 

01.11. Отбелязваме деня на Народните 
Будители. 
02.11. Карнавал с маски и приготвяне на суши 

заедно с децата. 
08.11. Архангел Михаил  - кратка беседа за 
празника 

15.11. Есенна разходка до пещерата 
19.11. Отбелязване на годишнина от 

подписването на Конвенцията на ООН за 
правата на детето. „Аз съм значим. Ти си 
значим“. 

21.11. Ден на християнското семейство – 
посещение на църквата и направа на обща 
рисунка на тема семейство. 

26.11. Състезание по тенис на маса. 
 10.11, 17.11, 24.11.2022 разучаване на 

народни хора чрез игра подарена ни от 
приятел на клуба. 

* всеки петък приложни изкуства, плетене, 

рисуване 

01.12. Посещение на музея в читалището и 
беседа за това какви предметите, кой са хората 
и сградите от снимките. 

02.12,03.12,09.12,10.12,16.12. изработване на 
сурвакници, коледни картички, зимна украса. 
16.12. Подреждане на изложба с направените 

от децата коледни неща. 
17.12. Състезание по джага. 

23.12. Голямо Коледно парти. 
 Четене на приказки на най-малките с чаша 

билков чай. 

* всеки петък приложни изкуства, плетене, 
рисуване 

Център за 

работа с деца и 
младежи с. 

Церова кория 

 

01.11. Беседа и прожекция за деня на 

народните будители 
05.11. Разходка в селото, обучение по 
безопасност на движението  

09.11. Спортен ден – игри в залата или на 
открито 

12.11. Интерактивни занимания, Ателие 
16.11. Работилница „Мога да творя” – 
развиване фината моторика на децата 

01.12. „Какво е спин и как да се предпазим?” – 

здравна беседа 
06.12. Ателие „Коледно настроение” 
10.12. Спортен ден – игри в залата 

14.12. Работилница „Мога да творя” – развиване 
фината моторика на децата 

17.12. „Назад в миналото” – демонстрация на 
народни занаяти 
20-21.12. Благотворителен базар 

23.12. Презентация за Рождество Христово 



  
 

19.11. Световен ден за борба с насилието над 
деца и на жертвите от пътни катастрофи – 
беседа; Обсъждане на правата на детето според 

Конвенцията;  
Въведение Богородично – ден на християнското 
семейство – беседа, ателие 

26.11. „Назад в миналото” – демонстрация на 
народни занаяти 

30.11. Ателие „Коледно настроение” 
 

29.12. Коледно тържество с изяви на децата 
30.12. Похвална среща за дейността на децата 
и младежите през годината, забавления. 

30-31.12. Участие в Коледна изложба-базар 
„Ние можем“ във В. Търново в парк „Марно 
поле“. 

 

Център за 

работа с деца и 
младежи с. 

Шемшево 

01.11. Празнична програма с рецитал за 

отбелязване на Деня на народните будители, 
съвместно с Клуба на пенсионера и инвалида 

Правене на маски 
21.11. Празник с беседа, разкази и спомени на 
баби и дядовци на гости в Центъра за работа с 

деца и младежи 
 

Изработка на коледни украшения  

22.12. Коледен концерт с участието на 
танцьорите от ДТС „Сини вир“, театрална трупа 

„Дионисий“ и др. танцови състави. 
 
 

Център за 
работа с деца и 

младежи с. 

Къпиново 

 01.11. Отбелязване на Деня на народните 
будители – разговор, рисунки. 
12.11. Кулинаре ден- приготвяне на кексечета 

19.11. "Среща на поколенията"-възрастна 
семейна двойка ще отговаря на въпросите на 

младото поколение с песни и танци. 
26.11. Работилница – рисуване върху стъкло. 
 

 

03.12. Изработване на украса за Центъра 
10.12. Кулинарен ден – приготвяне на коледни 
сладки 

20.12. Работилница – изработване на предмети 
за Коледния базар във Велико Търново, парк 

„Марно поле“ 
29.12. Настолни игри, подготовка на късмети и 
приготвяне на баница.  

Център за 

работа с деца и 
младежи 

Ателие за изработка на различни сувенири и 

украшения. 

Настолни игри и забавления с чаша билков чай 

18.12. Детско Коледно тържество 



  
 

с. Ново село 26 – 27.11. Коледен базар на сувенири и 
изделия изработени от децата 

Направа на сурвакници, съвместно с 
Читалището 

Център за 

работа с деца и 
младежи с. 

Никюп 

01.11. Отбелязване на Деня на народните 

будители – разговор, рисунки. 
Беседа на тема „Правата на децата“ по повод 

годишнина от подписване на Конвенцията на 
ООН. 
19.11. Отбелязване на деня на християнското 

семейство - изработка на рамки за семейни 
снимки 

 Работилница за изработка на украса за 

голямата елха в центъра на селото. 
 Конкурс за автентична сурвакница 

 Коледно тържество. 
30-31.12. Участие в Коледна изложба-базар 
„Ние можем“ във В. Търново в парк „Марно 

поле“. 
 

Център за 
работа с деца и 

младежи с. 

Леденик 

01.11. Отбелязване на Деня на народните 
будители – разговор, рисунки 
20.11. Беседа във връзка с подписването на 

Конвенциятана ООН за правата на детето. 
Какво знаят децата за своите права. 

21.11. Ден на християнската младеж и 
семейство. Беседа на тема "Що е семейство. 
Какво са семейни ценности? Как младежите 

възприемат смисъла, значението и ролята на 
семейството?" 
25.11. Беседа на тема: "Насилието над жените" 

През целия месец игри на открито, настолни 
игри и изработка на картички. 

01.12. Отбелязване на Световния ден на за 
борба със СПИН. Беседа на тема: "Венерически 
болести и как да се предпазим?" 

02.12. Международен ден за борба с робство. 
Беседа на тема: "Има ле робство в наши дни? 

Какви видове робство познаваме?" 
03.12. Международен ден на хората с 
увреждания. Дискусия с децата за лични 

преживявания "Що е толерантност и 
взаимопомощ?" 
06.12. Никулден, традиции; 

10.12. Световен ден за човешките права "Какво 
знаем за човешките права?" 

20.12. Игнажден, традиции; 
Коледно тържество. 

Център за 
работа с деца и 

младежи с. 

Малки чифлик 

01.11. Отбелязване на Деня на народните 
будители – разговор, рисунки. 
12.11. Спортен ден. Децата ще стрелят с лък, 

ще играят федербал, футбол, народна топка 

01.12. Украсяване на Центъра за Коледа и 
поставяне на Коледна поща, а добрият старец 
ще поздрави децата с видео специално 

създадено за тях. 



  
 

15.11. Арт работилница „Златна есен“, ще 
творим  картини с есенни листа. 
16.11. Международен ден на толерантността. 

Ще дискутираме дали уважаваме хората около 
нас.  
20.11. Разговор на тема „Какво гласи 

Конвенцията за правата на децата“. 
21.11. Ден на християнското семейство – 

посещение на църквата с деца и възстановка на 
семейната трапеза. 

03.12. Арт работилница за коледни картички и 
сувенири. 
06.12. Традиции и обичаи за Никулден. 

17.12. „Сръчко“ изработване на сурвакници с 
традиционни материали. 
22.12. Разучаване на коледни песни. 

28.12. Коледно тържество с раздаване на 
подаръци. 

* При необходимост и възникнали обстоятелства наложили промяна по планираните мероприятия, предвид 

динамичността на работата с децата, своевременно ще бъдат направени корекции по програмата. 


