Българското училище „Св.св. Кирил и Методий“ във Виена
отбелязва Международния ден на приказката
На 20 март 2022, точно на прага на пролетта, в цял свят се отбелязва Денят на приказката.
По този повод тази година Българското училище „Св.св. Кирил и Методий“ във Виена организира
за всички свои първокласници среща с Приказките!
С нашия празник искахме да помогнем на нашите деца за кратко време да забравят
проблемите на времето, предизвикани от пандемията и от бушуващата в близост война. Искахме
да направим всичко възможно децата да се съберат, да поиграят и да се повеселят, да бъдат отново
щастливи и безгрижни в своя приказен детски свят.
Световният ден на разказвачите (или по-познат като Международен ден на приказката)
стана повод синята зала на Българското училище, необичайно за неделния ден, да се изпълни с
радостни и усмихнати Кумчо Вълчо (оказа се любимият герой на нашите първокласници),
Котарака в чизми, Пепеляшка, Рапунцел, Аладин. Маскирани като любим приказен герой, децата
бързаха да покажат костюмите си и да представят с няколко познати думи своя любимец. За
радост на децата към тях се присъединиха Краси и Поли, преобразени в Голямото Джудже и в
Добрата фея. Ани пък пое ролята на умелия фотограф. И някак неусетно всички, възрастни и деца,
се потопихме в света на вълшебствата, смелостта, справедливостта и на винаги побеждаващото
Добро! Смяхме се, пяхме и си похапнахме сладко бонбони за рождения ден на Филип, но и за
всеки правилен отговор на играта „Познай кой съм?“.
Д-р Владикова, директор на нашето училище, бе гласът на разказвача, който сподели с
децата магията на приказната история, като им прочете българската народна приказка „Златното
момиче“. И тъй като на децата много им хареса и поискаха още, тя им прочете и приказката „Косе
Босе и лисицата“.
Последва напрегната викторина „Познаваш ли приказките?“. Децата се разделиха на три
отбора: отбор 1 „Житената питка“, отбор 2 „Кумчо Вълчо“ и отбор 3 „ Хитър Петър“.
Напрежението бе осезаемо, а желанието за победа – шумно и емоционално. Отбор „Хитър Петър“
воден от Криси, излезе и в двата кръга победил!
В края на празника отворихме и нашата „Приказна работилничка“, където децата
старателно изрязваха и лепяха различни модели с герои от приказки, подготвени предварително
от трудолюбивите ни джуджета/нашите обични учителки
Залисани в работа и разговори за
малко не забравихме времето и родителите, които търпеливо чакаха навън на студа своите деца.
За участието си децата получиха за подарък от родителите на 1 А клас книжки с различни
истории за мечетата Беранстийн.
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*
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Колко ценно е четенето за развитието на въображението на децата ни?
Ето как мъдро отговаря Алберт Айнщайн на въпроса как да направим децата си
интелигентни: „Ако искате децата ви да са интелигентни, казал той, четете им приказки. Ако
искате да са още по-интелигентни, четете им още повече приказки.”
Коя е любимата приказка на Вашето дете? А Вашата? Прелистете книгите с приказки
у дома, гушнете детето и заедно се насладете на вълшебството и мъдростта, които са пренесли
през вековете. Международният ден на разказвачите и приказките е веднъж в годината, но
удоволствието от споделената с детето приказка може да е всеки ден.
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