
4 април 2020 г.

2 смяна ПГ 5-6 г.

ТЕМА: ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ

1 част

ЛАЗАРКИ



❖Възприемане и заучаване наизуст на стихотворението 

“Лазарки” от Ангелина Жекова.

❖Разширяване на представите за пролетните празници.

❖Съпреживяване на радостта от празника, изразена в 

стихотворението.

❖Осмисляне и правилна употреба на думи с преносно 

значение.



Ход на урока:

1. Направете с детето кратко пътешествие в историята, 

традициите, ритуалите и обичаите, свързани с празнуването 

на Лазаровден.

Православната църква отбелязва църковния празник 

Лазаровден, който винаги е в предпоследната събота 

преди Великден.

По традиция на Лазаровден се откъсват зелени 

върбови клонки, които ще красят вратите на 

следващия ден - Връбница (Цветница).





Лазаровден или Лазарница е християнски празник, 

кръстен на Свети Лазар. В Новия Завет Лазар e ученик 

на Христос и брат на Мартa и Мария-Магдалина, кoготo

Исус извежда от гроба и възвръща към живот. Според 

преданието Лазар живее още 30 години и умира като 

епископ на гр. Китон на нашия остров Кипър. Самото 

име на светеца е символ на здраве и дълголетие



Лазаровден е един от най-цветните и 

жизнерадостните празници в България. По традиция в 

него участват само жени и момичета. Празникът 

започва още рано сутринта. Младите момичета се 

обличали в празнични премени и разделени на групи по 

5-6 лазарки. 



Те обикалят селото, пеят и танцуват. Благославят 

домовете, в които влизат за здраве, плодородие и 

щастлив живот. В ръцете си носят малки кошнички, 

окичени за всексъс зеленина и цветя. Всички очакват 

лазарките с нетърпение.



Лазарките пеят за всеки члена на семейсвото, за млади 

и стари. На девойките – за хубост, на момците  - за 

храброст и ловкост. Благославят всички с добри 

пожелания. Навсякъде лазарките благославят труда на 

работливите стопани. Пеят за нивите, за къщата, за 

стоката. Смятало се е, че къща, посетена от 

лазарките, е благословена с това, което те пожелават с 

песните си.



2. Чуйте народната песен “Лаленце 

се люлее”: 

https://www.youtube.com/watch?v=i-

60EEN4cFw .

3. Насочете вниманието на детето 

към илюстрацията в електронното 

помагало на издателство “Просвета”: 

https://bg.e-

prosveta.bg/fulldemo/789PkzcAQq-

835/25?page=50 и го запознайте с 

текста на стихотворението, като 

използвате аудиозаписа.

4. Проведете беседа върху 

съдържанието му, като включите и 

въпросите от работната страница.

https://www.youtube.com/watch?v=i-60EEN4cFw
https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/789PkzcAQq-835/25?page=50


5. Насочете детето в 

съпреживяване на радостта 

от празника, като го 

запознаете с преносното 

значение на израза “да ви 

стоплим сърцето”.



6. Поставете задача за наизустяване на стихотворението, като 

го изпълните повторно. Предложете на детето да каже думите 

на лазарките след вас. При нужда подпомагайте детето, като 

започвате или завършвате фразата или прошепвате 

определена дума.



ЛАЗАРКИ 
Ангелина Жекова

На главите с лалета 

лазарките пак шетат, 

песен звънка и ясна 

цяло село оглася: 

— Ой, Лазаре, Лазарко, 

тука спряхме за малко, 

да ви кажем, че иде 

червен, весел Великден, 

да си люшнем хорцето, 

да ви стоплим сърцето, 

да поникне пшеница, 

да се радват дечица!



7. Завършете ситуацията, като видите заедно филма 

“Лазаруване отблизо”: 

https://www.youtube.com/watch?v=fRHWKgNvrQA

https://www.youtube.com/watch?v=fRHWKgNvrQA

