
 

Пред вас е първият брой за 2019 година от електронния информационен 

бюлетин на Детски отдел на Регионална библиотека “Николай Вранчев” - 

Смолян. Изданието стартира през 2013 година по проект “Иновации за талан-

тливи и информирани 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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Програмата  

“Лятото, децата и библиотеката”  

Ателие „Компютърни умения”  

В ателието „Компютърни умения”, което се 

проведе в периода от 3 юни до 7 юни 2019 г. присъст-

ваха 17 деца. Започна се с презентация на тема 

„Създаване на папка и съхраняване на файл”. 

Изгледаха презентация на тема „Програма 

Word”. Целта на заниманието беше децата да разберат 

за какво служи програмата, как се стартира, какъв е 

основния прозорец, какво може да правят, как да про-

менят шрифта на думите или абзаца, как се променя 

големината и цвета на буквите, как да изберат стил – 

удебелен, наклонен, подчертан, как да добавят цвят и 

граници на страницата. Променяха цвета на стра-

ницата в Word  и поставяха рамка на страницата. 

Приложиха знанията в зададените им упражнения. 

Работа с програма Power Point . Започна се 

с презентация за какво се използват презентации, 

какво представлява слайда, как се вмъква декора-

тивен текст. През този ден децата вмъкваха звук и 

картинка в презентация.  

Целта на ателието беше децата да получат 

основни умения за работа с програмите Paint, 

Word, Power Point, които ще им послужат за основа 

за работа в къщи и в училище.Задачите са подбра-

ни спрямо възрастта на децата и спрямо занимани-

ята за деня. Изпълниха се много задачи с цел да се 

усвоят новите знания.   

 

 Ателие “Компютърни умения”  



Ателието представя по интересен и забавен на-

чин информация за опазването на природата, проме-

ните на климата в следствие на замърсяването на 

въздуха и водата, пожарите и действията, които де-

цата да предприемат при възникването им, как се 

събират  разделно отпадъците, опазване на биоло-

гичното разнообразие,  ролята на пчелите за опраш-

ването на растенията и създаването на мед и восък.  

Целта на тази образователна инициатива е съз-

даване на екологична култура и поведение у децата с 

грижа, любов и отговорност към себе си, природата 

и нейното опазване. 

Участниците стартираха заниманията си с бесе-

да, презентация и самостоятелни задачи за живата и 

неживата природа и връзката между тях. Изброиха се 

основните замърсители на природата, като се обсъди 

недобросъвестната човешка дейност оказваща своето 

пагубно влияние върху планетата, изхвърлянето на 

битови и промишлени отпадъци на нерегламентира-

ни места. 

Любознайковците предлагаха и разсъждаваха 

върху различни действия, които биха спомогнали за 

опазване на природата у дома и в училище, раздел-

ното събиране на отпадъци.  

Въоръжени с ръкавици и чували за смет, приро-

долюбителите обиколиха площите около библиоте-

ката и събираха разделно разхвърлените боклуци. 

Най-важното,  което направиха заедно със своята 

ръководителка засадиха фиданка на бял бор в района 

на библиотеката.  

Извода, който направиха беше „Опазвайки възду-

ха, почвата водата, растенията и животните ние опаз-

ваме себе си и околната среда.”  

Пазителите на природата оцветяваха, апликира-

ха, и изработиха различни табла по разглежданите 

теми. Едни от най-сполучливите природни картини 

изработиха от вълна под умелото ръководство на  

г-жа Галина Ганова, която показа техниката на мок-

рото плъстене.  

Всички дейности в ателието провокират детско-

то мислене и правят разбираеми проблемите на све-

та. Придобитите знания и умения децата ще преда-

ват на своите съученици и приятели, ще използват в 

своето ежедневие за пример на всички останали. 

Аз избрах - без насилие! 

Под това мото премина следващото  обучение 

проведено чрез презентация и дискусия със заглавие 

„Безопасна ваканция” – как да реагираме правилно в 

рискови ситуации – агресия, насилие, наркотици и 

трафик” с цел превенция, самодисциплина и избяг-

ване на конфликтни ситуации. 

Ателие „Природата и нейното  

опазване”  



За да осъзнаят  сериозността на темата и опас-

ностите, който съществуват в съвременния свят в 
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поканен старши инспектор Емил Ковачев от отдел 

„Охранителна полиция” на Областна дирекция на 

МВР – Смолян.   

 От него децата научиха, какво е агресия, наси-

лие, как се разпространяват наркотиците и под каква 

форма са, какво е трафик на деца. Запознаха се също 

и с различните видове тормоз – физически, верба-

лен, психологически и социален. Обсъждаха се как-

ви могат да бъдат мотивите на насилника и защо 

постъпките му са лоши.  

Децата споделиха, че когато гледат филми с 

моменти на агресия и насилие някои от тях също 

искат да бъдат като героите, но само, че от добрите”. 

Други смятат, че в компютърните игри също има 

насилие и може да ни карат да постъпваме лошо. 

Чрез игра децата влязоха в роли на агресор, по-

мощник на мъчителя, жертва, защитник на жертвата 

и подкрепяща мъчителя публика. Така подрастващи-

те разиграха ситуация на тормоз и различни модели 

за безопасно поведение и реакции на жертвата каса-

ещи личната безопасност.  

Направиха се изводи, даваха се съвети и препо-

ръки от специалиста по охрана и специална поли-

цейска самозащита.  

Разпознавайки опасностите участниците в ате-

лието ще бъдат подготвени да реагират адекватно в 

рискова ситуация и при нужда да подават сигнал на 

тел. 112.  

Последваха игри на доверие, приятелство и сът-

рудничество. Освен полезно заниманието беше много 

забавно и незабравимо преживяване за всички!  

 

В света на живия невидим свят на  

бактерии и други микроорганизми 
 Изучавайки живата природа вниманието на 

децата беше насочено към най-често срещаните мик-

роорганизми в почвата, в мръсната водата и в човека. 

За да придобият реална представа по темата, децата 

посетиха Отделение по болнична микробиология на 

смолянската болница, където ст. експерт Борислава 

Луканова изнесе беседа за микроорганизмите в зао-

бикалящия ни свят.   

Малките микробиолози имаха възможност да 

видят под микроскоп полезните и безвредните бакте-

рии в човека, които помагат за производството на 

някои витамини, смилането на храните и усвояването 

на хранителните вещества, а след това се запознаха и 

с патогенните бактерии – причинители на различни 

инфекции. 

Децата бяха информирани за начините по които 

могат да се заразят - въздушно капков път, чрез мръс-

ните ръце, чрез вдишване, чрез нараняване, чрез неиз-

мити плодове и зеленчуци, заразени храни и продук-

ти или водоизточници. 

В беседата си г-жа Луканова наблегна на начини-

те, по които човек може да се предпази от инфекции, 

като на първо място посочи хигиената на ръцете и 

тялото, изграждането на силна имунна защита чрез 

осигуряване на разнообразна и качествена храна, дос-

татъчно сън и закаляване. 



Децата осъзнаха важността на хигиената и кои са 

най-важните навици, които те трябва да подържат, за 

да бъдат здрави.  
  

Пчелите най-добрите приятели на  

природата 
  

Децата изгледаха презентация озаглавена „В света 

на пчелите” от която научиха, защо пчелите са толкова 

важни за Земята и човека. 

Природолюбителите чуха интересни неща за жи-

вота на пчелното семейство-разпределението на зада-

чите и ролите на различните видове пчели. За цари-

цата-майка и търтея, за „бебетата” - новоизлюпените 

пчелички, за които се грижат пчелите „гледачи”, как 

пчелите стават строители и пазачи. По какъв начин се 

изграждат восъчните основи, в които се складира ме-

дът.  

Второкласникът Данчо, сподели знанията получе-

ни от своя дядо пчелар и демонстрира детско пчелар-

ско було. Разделени по групи децата имаха различни 

задачи, едни от тях оцветяваха и изрязваха пчелички, 

други направиха цветя с различна техника от хартия, 

трети подготвиха различните стадии на развитието на 

пчелата от яйцето до младата пчела. Накрая групите 

сътвориха едно образователно табло на пчелното се-

мейство. 

Този образователен урок има за цел децата да 

осъзнаят важността от дейността на пчелите за опраш-

ването на растенията и най-вече на земеделските кул-

тури. При рязък спад в броя им ще намалее биоразно-

образието в природата, а без медоносната пчела няма 

да има растителни суровини, храна и оттам животин-

ска продукция. А някои видове просто ще изчезват. И 

да осъзнаят, че замърсяването, причинено от човешката 

дейност, влияе пряко върху организма и инстинктите 

на пчелите, защото те отговарят за опрашването и на 

земеделските култури.” 

Ето защо вниманието на децата беше насочено към 

тази тема. Накрая на урока децата научиха, няколко 

съвета, които ще им помогнат, ако се окажат в близост 

до пчели или оси.  

От 17 до 28 юни 2019 г. се проведе ателие 

„Цветни занимания” с ръководител Величка 

Христова. В ателието се наблегна на занимания 

с живи цветя. 

На децата бяха представени презентации за 

цветята, отделно за горските и ливадните расте-

ния, тяхната характеристика и снимки. 

От презентациите участниците научиха що е 

то иглолистни и широколистни дървета, с какво 

се характеризират те, какви най-разпространени 

дървета има в България. 

Учениците в ателието разговаряха със своя-

та ръководителка как да берат цветя и билки, как 

да пазим природата, когато ходим на разходка 

всред нея, какви са правилата за палене на огън 

всред природата, чистотата, която трябва да па-

зим, когато се разхождаме навън.  

Заниманията, на които се наблегна в ателие-

то бяха следните: 

Правиха се пана от картонени рамки, които 

децата предварително изрисуваха. След това с 

помощта на стреч фолио оформиха гръбчета на 

рамките, а пред фолиото наредиха по свой вкус 

различни цветя и растения, набрани предвари-

телно от ливади и поляни.  

Ателие „Цветни занимания” 



Отделно правиха пана на картони А4, като 

използваха природни материали – цветове, мъхо-

ве, шишарки и други. 

Втората част на ателието запозна малките 

участници с изкуството икебана – съвсем накратко, 

с няколко елементарни знания. Децата с интерес 

се опитаха да направят свои букети, като изпол-

зваха отново живи ливадни и горски цветя. Зани-

манието бе увлекателно за тях, защото всяко дете 

използва своите идеи, за да направи своеобразни  

букети. 

Като последни занимания участниците прави-

ха цветни композиции от макаронени изделия.  

Отначало те малко се затрудниха, но постепенно 

задачата ги увлече и всяко дете със своето въоб-

ражение оформяше свой вариант на композиция.  

Заниманията в ателието преминаха в творчес-

ка атмосфера, като наред със задачите децата се 

забавляваха и научиха интересни факти за расте-

нията в природата.  
 

  

Ателието започна на 24 юни - Еньовден, празник 

на билкарите и знахарите. Участниците отвориха с 

нетърпение съкровищницата- ракла и там откриха 

празна кошница и бяла престилка с надпис „ бил-

кар”. От презентация научиха, че на този ден се 

берат седемдесет и седем билки и половина, като 

половинката е билката която е способна да изле-

кува болестта която няма име. Разбраха как се съ-

бират и съхраняват билките и лечебната им сила е 

лековито злато на България.  

Цялата дружина тръгна да събира билки, като 

първата откъсната бе еньовчето, което гони бо-

лестите и лошотиите. След това  в зала игротека 

подредиха билкова аптека. От ароматната лайка 

пиха билкова отвара. Задачата за деня бе да изра-

ботят и украсят ароматни торбички пълни със из-

сушени билки. Разделени  на две групи децата 

измайсториха лапбуци от картон, под формата на 

чайник. Озаглавиха ги “ Билките в Родопите” ,като 

първата страничка посветиха на мурсалския чай, 

който расте в месността Мурсалица в родопското 

село Мугла. Научиха, че тази билка е от защитен 

вид и е вписана в Червената книга на България, 

Ателие „От раклата на  

Баба и Дядо” 



ателието. Всяко от писмата завършваше с ”Обичам 

Ви, бабо и дядо скоро ще се видим”. 

Следваща тема бе подковачеството-

налбанство. От представена презентация участни-

ците  разбраха за  един стар занаят свързан с под-

дръжката на конете.  

Конят, като другар, помощник и имане за бал-

канджиите. Да намериш подкова се смятало за 

добра поличба, както в миналото така и днес. Чрез 

игра намери, хвърли и накрая изработи момичета-

та и момчетата откриха подкови изрязани от ре-

циклирана хартия. След това майсторски ги  укра-

сиха с цветна и необработена вълна. Изработените 

талисмани носят в дома ни късмет, успех и богат-

ство. Красивите подкови децата закачиха на нари-

сувана от тях врата, която оставиха отворена. 

Ателието завърши с рожден ден на един от 

участниците Константин Милев, който поздрави 

приятелите си със изпълнение на своята китара. 

Всички си пожелахме здраве, много усмивки и 

весело лято. 

Изработените уникати са подредени на излож-

ба във фоайето на Детски отдел.  

Нашият разказ за забавните моменти в ателие-

тата ще продължи в брой 2 на нашия бюлетин.  

Очаквайте го в края на месец юли! 

която видяха във фонда на библиотеката. Вторияj 

лапбук е със заглавие: “ 10 правила за пиене на 

чай”. 

На следващия ден в раклата на баба намериха 

хурка, вретено и книга и веднага ги свързаха с 

приказката ”Най- хубавото”, която отново проче-

тоха. За пръв път децата видяха хурка и вретено. 

Г-жа Дурева им демонстрира как се слага къделя-

та от вълна и как се изтегля вълнената нишка от 

нея за да се получи прежда. Някои от децата се 

опитаха да направят тези първи стъпки от преда-

чеството. Момичетата имаха за задача да израбо-

тят бабиното вретено от дървена пръчка, на която 

навиваха вълнена прежда. А момчетата кесията на 

дядо от велур, шнур и дървени мъниста. Не беше 

лесно, но се получи интересно. Ден в който деца-

та достигнаха до извода, че с  учение и труд всич-

ко се постига, така както са ни завещали нашите  

предци. 

На следващия ден в съкровищницата–ракла 

децата намериха писмо. Тяхната задача бе да на-

пишат писмо до баба и дядо, но не електронно, а 

писано на ръка. Разбраха, че писмото е писмено 

съобщение на определен език предавано от един 

човек на друг, като в миналото то е било един-

ствения начин за комуникация между географски 

отдалечени хора.  Децата приеха с радост тази 

идея и започнаха да творят старателно. Сподели-

ха на белия лист за това, което ги е впечатлило и 

какво са научили и измайсторили по време на 


