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КАЛЕНДАР
НА БЪЛГАРСКИТЕ Празнично –
великденски
ПРАЗНИЦИ И
главоблъсканици
ОБИЧАИ
в моя дом

1. ТРАДИЦИИ – 2стр.

Приготовленията за Великден винаги носят
много радост и добро настроение. Всички
искаме да бъдем оригинални в декорацията
на дома, подбираме десените предварително
и разменяме с приятели идеи за боядисване
на яйца и вкусни празнични рецепти.
Празничната атмосферата се носи във
въздуха още от края на месец март.

2. МОЯТ ЛЮБИМ ПРОЛЕТЕН
ПРАЗНИК – 3стр.
3. РАБОТИЛНИЦА ЗА МАГИИ –
4стр.
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ТРАДИЦИИ
ВЕЛИКДЕН

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ
ХРИСТИЯНСКИ
ПРАЗНИК. ТОЙ Е
ОФИЦИАЛЕН ЗА
БЪЛГАРИЯ.
ТОГАВА ОТБЕЛЯЗВАМЕ
ВЪЗКРЪСВАНЕТО НА
ХРИСТОС.

ТОЙ ПРОПОВЯДВАЛ
МИР, ЛЮБОВ И
ДОБРОТА МЕЖДУ
ХОРАТА. НО НЯКОИ ГО
ОБВИНИЛИ, ЧЕ
НАРУШАВА СТАРИТЕ
ИМ ЗАКОНИ.

ОСЪДИЛИ ГО НА
СМЪРТ КАТО ГО
РАЗПЪНАЛИ НА КРЪСТ.

НА ТРЕТИЯ ДЕН СЛЕД СМЪРТТА СИ ХРИСТОС
ВЪЗКРЪСНАЛ.

ЗАТОВА НА ВЕЛИКДЕН
СЕ РАЗМЕНЯТ
ПОЗДРАВЛЕНИЯТА
“ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ”
И “ВО ИСТИНА
ВОСКРЕСЕ”
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СПОРЕД ОБИЧАЯ НА
ВЕЛИКДЕН СЕ ШАРЯТ
ЯЙЦА И СЕ ПЕКАТ
ВЕЛИКДЕНСКИ
КОЗУНАЦИ.

МОЯТ ЛЮБИМ ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК

Моят любим пролетен празник е
Великден!
Приготовленията за него започват
седмица по-рано.
На Велики четвъртък сутринта аз,
Фари, мама и баба боядисваме яйцата. С
първото червено яйце баба чертае кръстче
по челата ни, за да сме здрави и румени през
цялата година.
Сутринта на Великден всички отиваме
на църква. Когато се приберем се чукаме с
шарените яйца.
Миналата година аз взех червеното
яйце с лепенка на Бен тен. С него победих
мама и баба, а после счупих яйцето и на
тати. Баба каза, че ще бъда здрав през цялата
година.
Обичам този християнски празник –
символ
на новия живот!
Денис Алфарес

Моят любим пролетен празник
Лазарица е първият пролетен празник.
Той е в събота преди Великден.
Момичетата се обличат с народни носии
и отиват да лазаруват, а стопаните им
дават яйца.
На другия ден е Цветница. На
Цветница всички хора, които имат имена
на цветя и дървета, имат имен ден. След
като закусихме на хубавия пролетен
празник, отидохме на село. Там беше
моята баба Мими. Тя имаше имен ден,
защото е с име на цвете – Маргарита.
След този ден дойде Великден. В
четвъртък или събота се боядисват яйца.
Миналата година първото ми яйце беше
червено. Баба ми начерта кръст на
челото, за да съм здрав и румен през
цялата година. Тогава Христос е
възкръснал!
Мартин Илиев

Моят любим пролетен празник
Моят любим пролетен празник
На Лазарица всички момичета
обикалят от къща на къща, за да събират
яйца. На Цветница всички хора, които
носят имена на цветя, имат имен ден.
Дойде и Великден. На Великден се
боядисват яйца. Първото се боядисва
червено за здраве.
На другия ден се чукахме с яйца и аз
победих всички. Веселият празник мина.
Калин Илиев

Лазарица
е
първият
пролетен
празник.Той е в събота преди Великден.
Участниците трябва да са момичета. Те се
обличат в народни носии. Обикалят
къщите, пеят и танцуват, а стопаните им
дават яйца.
На другия ден е Цветница. Той има и
друго име- Връбница. Тогава се слагат на
вратата върбови клонки. Хората, които
носят име на цвете, празнуват имен ден.
Великден се празнува в неделя. Яйцата се
боядисват в четвъртък или в събота. Тогава
е възкръснал Исус Христос. А в неделя се
чукаме с яйца и който счупи всички яйца,
ще е жив и здрав цяла година.
На тези празници аз и семейството ми
бяхме весели и щастливи. Трябва да
спазим тези празници. Да опазим
българския дух, за да сме по- добри.
Кристиян Серафимов
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РАБОТИЛНИЦА ЗА МАГИИ
Ня кол ко нач ина и иде и за
боя дисв ане на кухи я йца.
Като за начало - пробийте черупката с дебела игла.
После съдържанието изтеглете с голяма спринцовка.
Кухите яйчени черупки се измиват много добре, за да
няма остатъци от жълтъци и белтъци.
Кухите яйца са страхотна идея за част от
великденските подаръци. Така ще изненадате много
приятно приятелите си, а те ще оценят вашия труд.
1) Златистият цвят.
Използвайте естествени материали - пясък и рафия.
Първо изчистете черупките на яйцата, намажете лепило,
след това ги отъркаляйте много хубаво в пясъка на
принципа на панирането, и накрая завийте средата на
яйцата около 15 см рафия. А в краищата на яйцето може
да залепите още рафия, направена на метличка (изрежете
около 6 парченца по 3 см и ги поставете от двете страни
на кухото яйце). Получава се пясъчен пискюл.
2) Оцветете едно кухо яйце с акварелна боя в
цвят – бронз.
Когато изсъхне боята вземете розови или сини мъниста и
ги залепете с обущарско лепило на 2-3 см разстояние
едно от друго. Между тях можете да прокарате тънка
панделка и да увиете цялото яйце. Можете да забиете
кукичка в яйцето, да прокарате по него и да го закачите
на
клонче.
3) Боядисайте 5 бр. кухи яйца с темперна
червена боя, добавете за всяко едно по 2 бели перлички
и залепете по цялото яйце 6-7 черни мъниста, добавете
около 6 см черна рафия. Идеята е да се получи интересна
калинка – яйце. Поставете произведенията си в кошничка
пълна
със
зелена
сушена
трева.
Както се убедихте
и кухите яйца позволяват много
манипулации. Важното е да бъдем внимателни с тях,
защото са много крехки.
В следващия брой четете:
„Гордеем се с вас!”
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