
      НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 

„ВСИЧКО ЗАПОЧВА ОТ ДЕТСТВОТО!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАТОРИ 

ДГ „Кремена“, гр. Пловдив 

            

ПАРТНЬОРИ 

Община Пловдив – отдел „Образование“ 

РУО гр. Пловдив 

Община Пловдив – район „Тракия“ 

Българско училище „Паисий Хилендарски“, Ориндж Каунти Калифорния, 

група „Лече - Буболече“, ръководител Малина Гаджева 

 

СТАТУТ НА ФЕСТИВАЛА 

Национален детски фестивал „Всичко започва от детството!“ е фестивал без конкурсен 

характер и без такса за участие. 

 

ЦЕЛИ 

„Всичко започва от детството!“ е детски фестивал, който представя играта във 

всичките и форми като добра практика, осъществена при педагогическото взаимодействие 

между учителите и децата в различните възрастови групи от всички детски градини на 

територията на Република България, проявили интерес и заявили участие. 

Фестивалът „Всичко започва от детството!“ ще бъде проведен  за първи път на 

01.06.2021 г. по случай Деня на детето в интернет пространството, в специално създаден 

YouTube канал. Материалите ще бъдат организирани в плейлисти, според избраната секция 

в заявлението за участие. Всеки участник ще получи линк за достъп в деня на фестивала на 

посочения в заявлението за участие електронен адрес. 

 Идеята е Фестивалът да се превърне в ежегодна проява, чиято основна цел е 

споделяне на добри педагогически практики за формиране и усъвършенстване на ролево 

поведение в игри, песни и танци и на практичните и изобразителни детски умения. 

 



РЕГЛАМЕНТ 

Във фестивал „Всичко започва от детството!“ 2021 г.  участие могат да вземат: 

деца от 3 до 7 годишна възраст в следните секции: 

 

Секция „Сценични изкуства“ 

1. Вокално изкуство /1 песен до 3 минути, записана на видеоклип в изпълнение на деца 

без възрастови ограничения и без ограничения за стил и жанр – солово, дует, трио 

или камерна група. Желателно е сценичното облекло на изпълнителите да носи 

атмосферата на съответния жанр и стил и съпровода на песните да бъде на живо или 

синбек./; 

2. Танцово изкуство /1 танц до 4 минути, записан на видеоклип, без ограничения в стил 

и жанр – автентичен, сюжетен, авторска хореография или музикално подвижна 

игра./; 

3. Театрално изкуство /Драматизация до 15 минути, без ограничение в темата/ 

 

Секция „Творческа работилничка“ 

1. Изобразително изкуство „Моята детска мечта“ - снимков материал или презентация  

на рисунките по темата, създадени самостоятелно, с помощ от учители и родители, 

екипна работа между децата /без ограничение в избора на материали и техники/; 

2. Конструктивно творчество „Хвърчило в небето“ - снимков материал на 

изработените хвърчила от децата - самостоятелно, с помощ от учители и родители, 

екипна работа между децата; 

3. Поздравителна картичка от деца за деца  - снимка/презентация на изработени 

картички, видео файл на послание /без ограничение на техниките и материалите/. 

 

Секция „Наука“ 

1. Математиката - лесна и интересна! - видеоклип или презентация на игрова дейност 

на децата под формата на дидактични игри с математическа насоченост; 

2. Нашата Земя - нашето бъдеще! -  видеоклип или презентация на игрова дейност, 

насочена към усъвършенстване на екологично поведение на децата. 

 

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ: 24.05.2021 г. 

На gmail: detstvo.kremena@gmail.com 

 

Всички участници ще получат сертификат на посочения в заявката електронен адрес. 

 

Контакти: 

Галина Недева – 088 210 4200 

Мариела Гиздова – 088 804 5420 

Катерина Велкова – 087 869 1716 

mailto:detstvo.kremena@gmail.com

