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РУО гр. Пловдив  

Община Пловдив – район „Тракия“  

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 и извън границите ѝ, проявили интерес и заявили  участие.  

Фестивалът „Всичко започва от детството!“ ще бъде проведен за втори път на  01.06.2022 
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 до материалите от фестивала  на посочения в 
заявлението за участие електронен адрес.  

Основна цел на Фестивала е  споделяне на добри педагогически практики за 
формиране и усъвършенстване на ролево  поведение в игри, песни, танци и на практичните и 
изобразителни детски умения. 

 

 

 



РЕГЛАМЕНТ  
Във фестивал „Всичко започва от детството!“ 2022 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/  

4. Изпълнителско изкуство - изпълнение или съпровод с детски музикални инструменти. 

Секция „Творческа работилничка“  
1.  Изобразително изкуство “Мечтаният свят през очите на едно дете“ - 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 „Летящи вълшебства“ - изработени изделия от децата - 
самостоятелно, с помощ от учители и родители,  екипна работа между децата без 
ограничения за материали и техники;  

3. Послание в картичка “От деца за деца” - видео файл на послание /без ограничение на 
техниките и материалите/.  

Секция „Наука“  
1. Презентиране на игри по всички ОН. 
2. “Екология” - изработване на изделия от рециклирани материали; представяне на 

дейности, свързани с опазване на околната среда. 
3. Опити и експерименти, насочени към развитие на детското любопитство. 
4.  

СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ: 27.05.2022 г.   

На gmail: detstvokremena@cdgkremena.com  

ФОРМАТ НА МАТЕРИАЛИТЕ: AVI , MP4 .  

Наименованието на клипа да бъде изписан по следния начин: Име на участник/група, име 

на институцията, населено място. 

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 

 


