
 

Проект „Единни и толерантни за нов, обединен свят - ЕТНОС”, 

изпълнен с финансовата подкрепата на Центъра за образователна 

интеграция на деца и ученици от етническите малцинства,  

Договор № БС -33.14-2- 043/ 28.09.2015 г.  

 

 

Клуб „Фолклорна формация за автентични местни песни и танци“,  

секция – прогимназиален  етап 

 

 

Ръководител на ИИД: Илвие Кокударева 

 

РАБОТЕН ПЛАН 

 

Дейността на клуба включва провеждане на извънкласни и извънучилищни 
мероприятия, свързани с: 

 
 Проучване и издирване на автентични песни и танци за района на Югозападните 

Родопи 
 Събиране и съхраняване на текстове на характерни фолклорни песни и легенди 

от района на Югозападните Родопи 
 

Работна 
седмица 

Тема Брой 
часове 

Дата 

02-06.11.2015 Запознаване с дейностите на клуба. Изготвяне на 
правила за работа в групата 

2 06.11.2015г. 

09-13.11.2015 Популяризиране на целите и задачите на проекта 
сред родителите, чрез изработване на 
информационно табло. 

2 13.11.2015г. 

16-20.11.2015 Въвеждане на мултикултурни елементи в работата 
на групата. 

2 20.11.2015г. 

23-27.11.2015 Формиране на етническа толерантност, търпимост и 
солидарност у всички деца. Формиране на 
положителни нагласи за работа в екип. 

2 27.11.2015г. 

30.11. -
04.12.2015 

Възможности на децата ни да опознаят богатия 
фолклорен свят на Югозападния регион. 

2 04.12.2015г. 

07-11.12.2015 Проучване и издирване на автентични песни за 
района на Югозападните Родопи.Презентация 
“Моето село и традициите ни в миналото” 

2 11.12.2015г. 

14-18.12.2015 Разказ на възрастни хора за произхода на 
абланишките автентични песни и танци.  

2 18.12.2015г. 

21-23.12.2015 Видове песни – специфика. седянкарски, войнишки. 2 23.12.2015г. 

04-08.01.2016 Трудови песни – проучване и събиране на текстове. 2 08.01.2016г. 

11-15.01.2016 Песни по време на религиозни празници   2 13.01.2016г. 

18-22.01.2016 “Седянката” – основна форма за функциониране на 2 22.01.2016г. 



етноса 

25-29.01.2016 Песни, свързани с календара на годината – любовни, 
тъжни. 

2 29.01.2016г. 

08-12.02.2016 Песни, свързани с местни поверия  и личности – 
“Джейка отиде”и “Мори Атиджейо” 

2 12.02.2016г. 

15-19.02.2016 Разучаване на автентични местни песни, свързани с 
бита на хората в миналото. 

2 19.02.2016г. 

22-27.02.2016 Песента  “Троица брата моста градява” по легендата 
за Римския мост. 

2 26.02.2016г. 

29.02. -
04.03.2016 

Разучаване на текста на песента “Троица брата 
моста градява” 

2 04.03.2016г. 

07-11.03.2016 Заучаване мелодията на песента  2 11.03.2016г. 

14-18.03.2016 Примственост между поколенията – минало и 
настояще. Среща със Саид Чакъров – дългогодишен 
самодеец и председател на читалище “Просвета” 

2 18.03.2016г. 

21-25.03.2016 Среща с фолклорния състав към читалище 
“Просвета” с. Абланица и предаване на опит. 

2 25.03.2016г. 

28.03. -
01.04.2016 

Разучаване на песента “Изплела съм ти Мехмеде” – 
войнишка песен. 

2 01.04.2016г. 

11-15.04.2016 Изпълнение на песни и танци -  усвояване на 
ритмичността  на групата  

2 15.04.2016г. 

18-22.04.2016 Традиции в мъжкото пеене - специфика 2 22.04.2016г. 

25 - 29.04.2016 На гости при настоящия председател на читалище 
“Просвета” Юсеин Имамов – един от майсторите на 
кавали. 

2 28.04.2016г. 

02 – 06.05.2016 Сватбените обичаи – един от най – атрактивните за 
цялото население. 

2 05.05.2016г. 

09. – 13.05.2016 Сватбарски песни – минало и настояще. 2 13.05.2016г. 

16 – 20.05.2016 Автентична абланишка сватба – пресъздаване на 
ритуала. 

2 20.05.2016г. 

23 – 27.05.2016 Слово, песен, танц, музика и ритуали в едно цяло – 
синкретизъм. 

2 27.05.2016г. 

30.05. – 
03.06.2016 

Съхраняване  текстовете на всички заучени песни по 
време на изпълнение дуйностите по проекта. 

2 03.06.2016г. 

06 – 10.06.2016 Албум от снимков материал на групата от 
различните дейности и срещи по проекта. 
Провеждане на анкета с участниците в групата – 
какво научих от този проект. 

2 10.06.2016г. 

13 – 15.06.2016 Представителна изява с участието на Клуб 
“Фолклорна формация за автентични местни песни и 
танци” – прогимназиален и гимназиален етап. 

2 15.06.2016г. 

 

         
                                             
 
 
 
 
 

 
 
 


