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Наближава светъл християнски празник- Великден. 

Заредете се с настроение /клик/: 

 

 

Великден е празник на прераждането, вярата, събуждането за нов 

живот. Едно от основните неща, с които свързваме празнуването на 

Великден е боядисването на яйцата. Те се боядисват на Велики 

четвъртък. Първото яйце винаги се боядисва в червено от най-

възрастната жена. Когато е готово и още е топло и прясно боядисано, 

тя рисува с него кръст по челата на децата за здраве. На Разпети петък 

не се работи и се вярва, че ако някой работи на този ден, ще го сполети 

нещастие. Затова, ако домакините не са успели да боядисат яйцата на 

Велики четвъртък, могат да го направят на Велика събота.  

На Велика събота два часа преди полунощ започва службата в 

православната църква. Всеки запалва свещичка от огъня, който носи  

https://www.youtube.com/embed/HiGvnQERq6k?feature=oembed


 

свещеникът и с огрято от нея лице, слуша службата. Когато настъпи 

Великден, хората се поздравяват с „Христос Воскресе!” и отговарят с 

„Воистина воскресе!”. Със запалените свещички хората бавно 

обикалят три пъти (или поне веднъж) храма, като символ, че цялата 

вселена е очистена, избавена и възстановена. На самия празник 

Великден всички в семейството се чукат с яйца и на който яйцето се 

окаже най-здраво, се вярва, че ще е най-здрав през годината. Великден 

е най-цветният празник. 

 

 

 

 

 

Радостна за децата е подготовката за празника, участието в 

боядисването и декорацията на великденските яйца, в приготвянето 

на козунаците и курабиите. 



 

 

 

 



Предстои ни да украсим дома си с няколко украсени лично от нас 

пъстри яйца. Разгледайте предложенията на страницата от 

учебника: 

 

 



Пристъпваме към изработване на декорацията от хартия, 

показана в илюстрация 1: 

1. Вземете блоков лист и го разделете на 3 равни части по 

дължина първо с молив и линия, после ги изрежете. 

2. Прегънете като хармоника всяка една от трите ленти, както 

е показано в учебника. 

3. Нарисувайте яйчице върху най-горната част. 

4. Изрежете едновременно, като внимавате да не засегнете 

мястото на прегъването, иначе яйцата ще се разделят. 

5. Получената „редичка“ от яйца украсете с избрани от вас 

шарки и цветове. 

6. Изберете подходящо място в дома за изработената от вас 

украса. 😊 

По желание можете да изработите поставки за яйца, като 

използвате моделите, показани в илюстрация 2 в учебника. 

Материали: блоков лист, цветна хартия, ножици, лепило.  

Ето още няколко идеи, които можете да изработите, ако ви 

допадат:  

 



 

 

 



 

 

 

 

Желая ви светъл и благословен празник! 

С обич: г-жа Колева 


