
В този брой ще Ви представим какво децата 

научиха и как се забавляваха в ателието „Финансова 

грамотност за деца”. Наред с темата за парите  атели-

ето  насочи вниманието на децата и към  човешките 

ценности в живота, които не се купуват с пари. Това 

се случи с четене, обсъждане и извеждане на поуки от 

българските народни приказки и легенди и други ли-

тературни творби.  

Ателие „Народни обичаи” запозна децата с 

част от  народните празници в България . 

 

Пред вас е вторият брой за 2016 година от електронния ин-

формационен бюлетин на Детски отдел на Регионална библи-

отека “Николай Вранчев” - Смолян. Изданието стартира през 

2013 година по проект “Иновации за талантливи и информи-

рани деца”. 

Каним Ви да покажете вашето творческо въображение, като 

станете съавтори на електронния бюлетин.  

Вашите творби може да изпращате на електронния адрес на 

Детски отдел: sm_lib_do@abv.bg или на място в библиотеката. 

                                                                        Очакваме Ви! 
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Ден първи: Участниците в ателие „Финансова грамотност „ се  запознаха с историята на първите 

хора- как са живели те, с какво са се хранили и как взаимно са си помагали, като разменяли хра-

ната си. Под формата на игра „Да си представим, че живеем в праисторически времена...” децата 

се вживяха в ролята на първите хора и разбраха какво означава 

термина „бартер”, а по-късно и  какво е това търговия.Научиха и 

за разменните стоки на африканските племена, майте, инките и 

ацтеките.  

              Децата имаха задачи  да изработят  пощенски пликове  

и книжки с цветни хартии и  ги украсяваха по различен начин. 

Направиха и първите си таблички, в които си записваха колко 

джобни са получили за деня, а след това записаха колко са из-

харчили след почивка. Остатъкът от средствата децата имаха за 

задача да събират в празна касичка в къщи до края на ателието.  

             В този ден  децата дискутираха  какво е приятелство,кои 

хора наричаме истински приятели и направиха разлика между 

приятели и познати. Написаха в изработените книжки цитати за 

приятелството, като една от най-важните човешки ценности. Изс-

лушаха българската народна приказка „Лисицата и таралежът” и 

направиха изводи за себе си от приятелството на горските живот-

ни. 

 

Творческо и незабравимо е лятото в  

Детски отдел 

Ателие  

“Финансова грамотност за деца” 

Ръководител   

Емилия Коджебашева 



Ден втори:  Участниците в ате-

лието чрез презентация „Да нау-

чим интересни неща за парите” – 

научиха интересни факти за това 

кой е  измислил парите, какви 

били заместителите на парите в 

древността и проблемите, които 

предхождат възникването на па-

рите, като универсално средство 

за размяна. 

Представена им бе  легендата за 

римската богиня Юнона Монета 

и как малките късчета сребро и 

злато изработени в нейния мо-

нетен двор нарекли монети, чии-

то име се използва и до днес за 

парите. Запознаха се с различ-

ните видове монети и кои са 

били първите български моне-

ти… 

За задача изработиха пари от 

хартия- монети и банкноти! 

Естествено и втория ден децата  

продължиха с дискусия за  ма-

териалните и нематериалните 

човешки ценности.Чрез  приказ-

ката „Най-голямото богатство”  

те  дискутираха  за   здравето,  

като човешка ценност.  Предста-

вена им беше презентация 

„Здравословното хранене” . 

Ден трети: Денят започна с пре-

зентация „От къде идват парите 

…”. С помощта на литературни ге-

роите децата разбраха какво е  

работодател, наемен работник и 

какво е работна заплата. Приме-

рите бяха взети от романа „Том 

Сойер” на Марк 

Твен. 

Научиха какво 

наричаме стока , 

цена, стойност на 

стоката, пари и 

пазар. 

Задачата в този 

ден бе  изработване на хартиени 

кецове, на които децата сами вдя-

ваха и връзваха връзки. Играха на 

пазар – организираха книжарница 

и магазин за играчки, като най-

напред се запознаха с няколко 

съвета относно пазаруването, ка-

то :  „Пазарувайте умно, харчете 

разумно!” с пример от приказката 

„Сметка”. 

 Третият ден  беше  посветен на  

честността и справедливостта, 

като човешки ценности илюстри-

рани чрез приказката  „Бедният 

богаташ”. 

Ден четвърти: След представе-

ната им презентация „ Нужда и 

желание” участниците дискутира-

ха темата “Какво се нуждаем , за 

да живеем нормално и да сме 

здрави и кои желания са опасни 

за нашето здраве”. Разсъждаваха 

дори колко пари ще спечелим, 

ако пием вода вместо газирана 

напитка за една година. Темата за 

спестяванията беше много инте-

ресна за малчуганите, защото 

всеки сподели своя опит в това. 

Чрез  следващата тема семейст-

вото - Човешка ценност  и презен-

тацията „Моето семейство” деца-

та разбраха  какво означава семе-

ен бюджет, какво е приход, раз-

ход. Откъде произлиза думата 

бюджет и какво е държавен бю-

джет, от къде идват парите на 

лекарите и учителите и за какво 

се харчат парите в семейството. 

Темата бе илюстрирана с приказ-

ката за излишното харчене 

„Чохеното контошче”. 

Децата имаха задача да си напра-

вим личен бюджет. 

Денят приключи с „Игра на При-

ход и Разход”.  

Ден пети: Последният ден бе 

посветен на труда, като основен 

източник на пари. Чрез 

 презентация „Професиите”  и 

дискусията „ Какъв искам да ста-

на когато порасна, как да си избе-

ра професия” децата разбраха  

важността и значимостта на всяка 

една професия за обществото и 

как хората от различни професии 

трябва да се уважават.Темата бе 

илюстрирана чрез стихотворени-

ето на Джани Родари „Цветовете 

на професиите” и приказките 

„Най-хубавото” и „Мързеливият”. 



 

Ателие “Народни обичаи” ръководител Емилия Коджебашева 

Ден първи:Участниците в ателие „ Народни оби-

чаи” се запознаха с част от народните обичаи на 

различните народи включително и българските 

свързани с надеждите  им за плодородие, здра-

ве, дълголетие. 

На вниманието на децата бе представена презен-

тация ” Български народ-

ни обичаи” . 

За да се потопят в мина-

лото , децата имаха за 

задача да изработят от 

вълна и конци родопска 

черга.  

Децата изслушаха при-

казката „Дванадесетте 

месеца”,  а след това по-

сетиха РИМ „Стою Шиш-

ков”, за да се запознаят с 

различните носии в Сред-

ните Родопи. 

Ден втори: Презентация „ Пролетните празници 

“ представи пред участниците – Лазаровден, 

Цветници и Великден . 

Децата се запознаха с българската  мъжката и 

женска народна носия. Научиха за частите на но-

сиите , както и техните наименования. Запознаха 

се и с различни видове шевици, които украсяват 

българските носии от различни краища на Бъл-

гария. 

Знанията от този ден потвърдиха в попълване на 

кръстословица за  празниците. 

След приказката за народния обичай Лазаруване 

„Благослов за всеки дом!” участниците изработи-

ха моми лазарки от текстилни материали и оц-

ветяваха на мъжка родопс-

ка народна носия. 

В края на деня посетиха 

художествената галерия и 

разгледаха  картини , в  

които са  изобразени мъже 

и жени в народни носии. 

Ден трети:  След  презентацията „Сирни заговез-

ни” и приказката „Мълчаливият танц” 

участниците възпроизведоха  обичая „Хамкане”. 

Участниците в ателието посетиха музея и разг-

ледаха кукерските костюми, а след това имаха 

за задача да изработят кукерски маски от вълна, 

текстилни материали и семена. 

 

Ден четвърти:Участниците се запознаха с ро-

допската и шопската народна 

носия. Две участнички преоб-

лечени в носиите изиграха 

родопско и шопско хоро. 

С презентация децата се за-

познаха с обичая „Еньовден”и 

подготвиха менче с мълчана 

вода. 

  

В края на деня децата 

месиха обреден хляб  и 

вложиха детското въоб-

ражение при оформяне 

му. 

Ден пети:С презентация „Лечебните билки на 

България” и ритуално  бране на   лечебни билки 

в района на регионална библиотека започна пос-

ледния ден от това ателие.   

Децата изработиха табло наречено „Лечебните 

билки”, разказаха коя билка за коя болест помага 

и  пиха билков чай от мащерка. Запознаха се и с 

календара за билкосъбирането, разгледаха тема-

тична   витрина от книги и разгледаха  червената 

книга на растенията. 

След това  свиваха венци от цветя и билки и вся-

ко дете си направи  Еньовска китка и я върза с 

червен конец. 

Ателието завърши с възпроизвеждане на обичая 

Еньовден в залите на Регионален исторически 

музей “Стою Шишков”.  



Сътворено от детските ръчички! 



Знаете ли, че…. 

Заповядайте в Детски отдел и ще откриете  басните на Лафонтен, които повече от три века 

ни учат какви трябва да бъдем и как трябва да постъпваме в живота. 

Очакваме ВИ! 

През месец юли се навършват: 

395 г. от рождението на Жан дьо Лафонтен - 

един от най-популярните баснописци в света. 

“ Лафонтеновата басня е една малка комедия, само че с повече действие 

и повече актьори, един театър, “дето сцена е цялата  земя” - пише голе-

мият български поет и преводач на Лафонтен Атанас Далчев.—Като за-

пазва индивидуалния характер на всяко едно от животните, Лафонтен 

рисува чрез тях и различни човешки  характери, дава ни картината на ця-

лото човешко общество….” 


