КОЛЕДНИ ПРОЯВИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНА НЕСЕБЪР


УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

КОЛЕДНИ ПРОЯВИ
ОДЗ "Яна  Лъскова" 
град Несебър

Коледно тържество, посветено на Бъдни вечер за родителите от ІІІ "А" подготвителна група - 16.12.2015 г., 16:15 ч. 

Посрещане на Дядо Коледа в детската градина - 18.12.2015 г. 

Коледуване на деца от детската градина в община Несебър и учреждения в града - 22.12.2015 г. 

ОДЗ "Калина Малина"
град Несебър
Коледуване на деца от детската градина в община Несебър и учреждения в града - 21.12.2015 г. 

ОДЗ "Мечо Пух" 
село Равда

Работилница на дядо Коледа - съвместно с родителите от ПГ.

Куклен театър - 22.12.2015 г. - коледен подарък от Читалището.

Детско шоу с Дядо Коледа - 23.12.2015 г., 15:30 ч. 

ОДЗ "Обзорче" 
град Обзор

Участие на децата от детската градина в градския благотворителен Коледен базар. 

Участие на децата от детската градина в програмата в деня на запалването на светлините на градската елха. 

Тържество с Дядо Коледа в детската градина – 21.12.2015 г., 9:30 ч.

Коледуване на четвърта подготвителна група - 22.12.2015 г.

ЦДГ "Усмивка" 
село Гюльовца

Куклен театър – подарък от читалището.

Изработване на коледни картички и сурвачки от децата от група „Мечо Пух” и родителите.

Коледуване и сурвакане в кметството и читалището – 21.12.2015 г., 10:30 ч.

Тържество с Дядо Коледа в детската градина – 22.12.2015 г., 14:00 ч.

ЦДГ „Детски свят” 
село Кошарица

Коледна "Сръчкомания" с деца и родители -14.-18.12.2015 г.

Коледен базар в детската градина "Да подарим надежда и да подадем ръце " – 21.-23.12.2015 г.

Коледуване на група «Смехурани» в кметство Кошарица – 22.12.2015 г.

ЦДГ „Слънце” 
град Несебър – Слънчев бряг

Коледно тържество в детската градина - 22.12.2015 г., 10:30 ч.

Коледен базар от 14.12.2015 г. в музикалния салон на детската градина.

Коледна работилница в четвърта група "Вълшебство" - 11.12.2015 г., 10:00 ч., с родителите.

Коледуване с деца от четвърта група в община Несебър и ДОИДД - 21.12.2015 г., 10:00 ч.

ЦДГ „Радост”  
село Оризаре

Коледуване (сурвакане) в Кметство - с. Оризаре, Читалище "Зора", Пенсионерски Клуб - с. Оризаре и Кооперация " Задружен труд". 

Посрещане на Дядо Коледа - Вътрешно тържество на децата и раздаване на подаръци 22.12.2015 г., 10:00 ч.

Участие на възпитаници на ПГ «Слънце» в Коледен концерт на читалище "Зора" – 23.12.2015 г., 16:00 ч.

ЦДГ "Пролет"  
село Тънково

Изработване на картички от подготвителна група за децата от всички детски градини в Община  Несебър.

Коледна изложбе с творби на децата от детската градина – 14.12.2015 г.

Тържество с Дядо Коледа в детската градина – 18.12.2015 г., 10:00 ч.

ПГТ „Иван Вазов”
град Несебър – Слънчев бряг
Благотворителен  коледен  базар и  коледно тържество с участието на всички ученици – 22.12.2015 г., 12:30 ч.
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”
град Свети Влас

Коледна изложба на тема: „Български коледни обичаи“ – 13.12.2015 г.

Благотворителен коледен кулинарен базар в Актовата зала на училището – 14.12.2015 г.

Коледно посещение на деца от ОДЗ “Делфинче“, гр. Св. Влас в училището – 17.12.2015 г., 11:30 ч. 

Коледно посещение на ученици от училището в ЦДГ “Слънце“, к.к. Сл.бряг – 18.12.2015 г., 10:30 ч.

Коледни партита на класовете – 23.12.2015 г.

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”
село Гюльовца

Запалване на училищната елха – 04.12.2015 г.

Посещение на куклен театър - 14.12.2015 г., 15:30 ч.

Коледен поздрав на учениците от ІV клас в детската градина - 21.12.2015 г.

Участие в коледния концерт на кметстовото - 22.12.2015 г., 15:30 ч.

Коледно тържество за начален етап - 23.12.2015 г., 11:00 ч. 

Коледно парти за прогимназиален етап - 23.12.2015 г., 13:30 ч. 
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”
село Равда

Представяне на обичаите за Никулден от учениците от трети клас – 04.12.2015 г.

Участие на училищната вокална група в тържеството по случай запалването на елхата в с. Равда – 06.12.2015 г.

Коледна спортна надпревара „Заедно с теб” за ученици от ІV клас и родители – 17.12.2015 г., 16:00 ч.

Коледно парти за начален етап – 18.12.2015 г., 9:30 ч.

Благотворителен коледен базар – 22.-23.12.2015 г.

Участие на учениците от училището в коледния концерт на читалището – 22.12.2015 г., 18:00 ч.




