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ВМЕСТО ВЪВЕДЕНИЕ 

Не бях планирала тези дни да седя и да пиша ръководство за 

родители. 

Трябваше да пеем и разказваме приказки, да рисуваме и моделираме с 

децата, които идват при мен в Арт-клуб Титания. Заниманията, които 

провеждаме са основани на Валдорфската педагогика и се отнасят не само 

към развиване на умения като сръчност, музикалност и фантазия, а към 

цялото човешко същество и неговата нужда да усети себе си във връзка с 

целия заобикалящ свят – с видимото и невидимото! 

Тези дни ми беше някак унило. Нямаше как да бъдем заедно с децата в 

арт-клубчето. В началото на тази седмица се събудих посреднощ с идея, че 

мога да споделя с родителите възможности за занимания, свързани с 

предстоящите празнични дни. 

 Тази идея ме повдигна и съживи! Надявам се, че ще ви бъде полезно! 

Ще се постарая да споделя с вас източници с идеи както за настоящия 

празник, така и като вдъхновение за в бъдеще. 

Понякога ежедневието така ни увлича, че се сещаме за наближаващите 

празници в последния момент и нямаме много време за подготовка или 

обмисляне на подходящи занимания с децата, свързани с тях. Хубаво е да 

имаме под ръка няколко източника, от които да почерпим идеи – ако 

споделяте тези мисли, пишете ми за кой друг празник ви се иска да имате 

подобен наръчник. 

ФЕЙСБУК:www.facebook.com/Арт-клуб-Титания-Art-club-Titania-

1998549666909048/ 

YOUTUBE:https://www.youtube.com/channel/UCBRoYjzMHgFz0WF65Y

3eDDA?view_as=subscriber 

Нова инициатива на Валдорфската общност в България (родители, 

учители и сънишленици): създаването на страница, в която ще бъдат 

обединени всички налични свободни ресурси на български език. 

Въвеждането на информация вече започна, така че запишете си този адрес: 

https://waldorfbulgaria.org/ 

http://www.facebook.com/Арт-клуб-Титания-Art-club-Titania-1998549666909048/
http://www.facebook.com/Арт-клуб-Титания-Art-club-Titania-1998549666909048/
https://www.youtube.com/channel/UCBRoYjzMHgFz0WF65Y3eDDA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCBRoYjzMHgFz0WF65Y3eDDA?view_as=subscriber
https://waldorfbulgaria.org/
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ПОГЛЕД ВЪРХУ ВЕЛИКДЕНСКИЯ ПРАЗНИК 

 

Наричаме този празник още ВЪЗКРЕСЕНИЕ! 

 

Какво ни носи той? Как да го споделим с децата си? 

 

Всички празнуваме празници по една и съща причина - да 

свържем своя вътрешен свят със света отвън. 

 

Изберете символи, стихове, истории и традиции, които 

резонират с вас, направете ги свои и оставете останалото за 

друг път! 

 

Има много различни начини хората да празнуват и всяко 

семейство ще избере само, дали да възприеме някои традиции и 

да остави други в зависимост от своите ценности, култура и 

вярвания! 

 

Какво бих си припомнила аз, готвейки се за този празник? 

 

За да подготви своите занимания валдорфският преподавател си задава 

много въпроси! Чете, упражнява се, експериментира, търси вдъхновение… 

защото във Валдорфската педагогика няма „копи-пейст“ – готов шаблон, 

който да се копира във всяка ситуация! Всеки урок е различен, 

индивидуален, съобразен с нуждите на времето, на децата и на учителя! Той 

е един творчески процес - не винаги се получава перфектно, но винаги 

даваме най-доброто от себе си! 
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ИЗ ДУХОВНИТЕ ИЗВОРИ НА 

ХРИСТИЯНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 

лекции на Чарлз Ковач пред родители, Единбург 
 

 

 

Душата на Земята спи 

сред лятната омая 

и слънчевият блясък  

отразява вън в света. 

 

Душата на Земята будна е  

сред мразовита зима 

и духовно слънце грее 

във нейните недра. 

 

Весел летен ден 

унася дълбоко Земята, 

свята зимна нощ 

събужда я от сън. 

                                             

          

Рудолф Щайнер 
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Животът на земята е изпълнен с постоянен ритъм: Ден-Нощ, Будност и 

Сън, сезоните Пролет, Лято, Есен, Зима, и разбира се, празниците, които ние 

хората отбелязваме. 

„...ако искаме да разберем празниците, ако искаме да проникнем 

отвъд чистата формалност на придържането към традициите, то 

тогава трябва да се научим да гледаме на Земята не само като на 

огромно кълбо материя, върху което живеем, но и като на живо 

същество - богинята Гея, както са я наричали гърците. 

…Това живо същество, Земята, също като нас има периоди на 

будност и сън, но те са по-продължителни от човешките… 

…През лятото Земята спи и това, което виждаме наоколо, цветята 

и зеленината, можем да оприличим на „сънищата” на Земята... 

Лечебната сила на растенията, използвана в продължение на хиляди 

години, много преди модерната медицина, идва от целебните сили на 

съня – съня на Земята. 

…През зимата Земята е най-будна. А какво става през пролетта и 

есента? Е, пролетта не е, както популярното мнение твърди, събуждане, а 

е заспиване. А есента е времето, в което Земята започва да се пробужда. И 

както всички ние, заспивайки, се срещаме със силите на изцелението, така 

се среща с тях и Земята през пролетта. 

…Когато хората от древността празнували своите пролетни 

празници, те не само посрещали новия живот в горите и полята, но 

изразявали своето преклонение пред живителните сили на съня… 

…Сега, вън в природата, съществува баланс между ритъма на силите 

на пролетта и силите на есента, между лековитите, животворни сили и 

силите на събуждането. Но това не е така в историята на човечеството, 

не е така и в еволюцията на човечеството. Колкото по-далеч във времето 

се връщаме, толкова по-ясно става, че човешките души са живели живот, 

ръководен от инстинктите. Съзнателната мисъл, будното съзнание, били 

почти неразвити тогава. Постепенно, в продължение на хиляди години, 

съзнателните способности на душата започнали да растат… 

…Исторически погледнато Древна Гърция представлява баланс 

между съзнателните и несъзнателните душевни сили. 
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…Но ходът на човешката еволюция от съноподобните инстинкти до 

будното съзнание… не е случаен... 

 Силите, сътворили Космоса, Земята и човека и замислили хода на 

човешката еволюция, също така са внесли в тази еволюция силата, 

която може да надмогне свързания със смъртта елемент в човешкото 

съзнание. Това е силата на Христовия импулс. 

Христос е носител както на изцелителните сили, така и на 

събуждащите сили. Със своята смърт и възкресение той успява да намери 

изцелителни, животворни сили в будното съзнание. Ако човек приеме в 

съзнателното си мислене мисълта за Христос, тази мисъл ще оживи 

будното съзнание. 

…Но в същото време Христовото събитие е трансформирало и 

другия вид съзнание – инстинктивното. Споменах вече, че древните 

пролетни фестивали празнували репродуктивните сили, пола, физическата 

любов. Христос внася в света друг вид любов, по-висша форма на любов, 

междучовешката любов, която не зависи от пол, раса или друго 

разграничаване. Като носител на целебните сили, Христос внася живот в 

мъртвата сфера на съзнанието. Като носител на силите на събуждане, 

той събужда в света на инстинктите духа на братство между хората. 

Това двойно Христово дело намира израз чрез Великденския 

празник. Великден е подвижен празник, който се празнува винаги в първата 

неделя след първото пълнолуние, след пролетното равноденствие.(Тази 2020 

год. се пада на 12.04. – често се разминава с официално обявеното. Бел.авт.) 

Слънцето, светлината на деня кореспондират с будното съзнание, а луната 

и светлината на нощта – с несъзнателните инстинкти. Пролетното 

равноденствие на 20 март, когато денят става равен на нощта, е една фаза 

от ритъма на слънцето. Пълнолунието е фаза от ритъма на луната. А 

неделя е денят от седмицата, в който е станало Възкресението. Така 

Великден е свързан с космическите символи на деня и нощта, със 

съзнанието и инстинктите, със слънцето и луната. 

…Някои сигурно ще попитат защо, след като е извършено това 

прекрасно дело, в света има толкова малко от Христовия дух. 

Причината е, че Христос не е диктатор, налагащ волята си. Даровете, 

които предлага, могат да бъдат приети или отхвърлени само в свобода. 
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Човешките същества са свободни да отхвърлят или игнорират това, 

което Христос е донесъл на земята. Те дори имат свободата да 

злоупотребят с името му в какви ли не безразсъдни постъпки. 

Но истинският дух на Възкресение е винаги тук, ако го търсим 

искрено и смирено, духът на Този, който лекува и събужда.“ 

Текстът не е пълен. Опитах се да го съкратя и маркирах най-важните за 

мен моменти.  

Прилагам линк към цялата статия: 

 http://waldorfbg.org/новини/философия-на-празниците-възкресение/ 

Ако ви се е сторило интересно, ето още няколко линка, където можете 

да намерите материали по темата: 

1)  Лекционен цикъл на Рудолф Щайнер за Великден – 1 част 

http://www.otizvora.com/2007/04/2791 

 

2) Великденско издание на вестник Антропософски вести: 

 

2011г: https://www.aobg.org/files/newspaper/bg/AOB32.PDF 

 

2013г: https://www.aobg.org/files/newspaper/bg/av38.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://waldorfbg.org/новини/философия-на-празниците-възкресение/
http://www.otizvora.com/2007/04/2791
https://www.aobg.org/files/newspaper/bg/AOB32.PDF
https://www.aobg.org/files/newspaper/bg/av38.pdf
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ВКЛЮЧВАНЕ НА СЕМЕЙНИТЕ ЦЕННОСТИ В 

НАЧИНА НА ПРАЗНУВАНЕ 

 

Горният текст дава обща представа на идеите, заложени във 

Валдорфската педагогика. Една от тези идеи е за свободата – свободния 

избор да изберем определен възглед! 

Не е задължително да споделяте тези идеи! 

Може да е объркващо да се празнува подобен празник по смислен 

начин за тези, които са наследили християнските традиции, но все пак не са 

строго или философски свързани с християнската религия по някакъв начин. 

Все пак се надявам, че това ръководство ще ви вдъхнови да обновите 

Великденската традиция в своя дом.  

За много хора историята и образът на Разпятието са източник на 

вяра, сила и надежда, но те определено не са подходящи за ранното 

детство, тогава как може да се представи този празник на децата?! 

Това, което е важно за нашите деца не е толкова дали следваме 

определена религия или не! Важното е, когато решим да отпразнуваме 

някой празник, съзнателно и истински да почитаме неговите ценности! 

Как да свържем своите ценности с тези, които носи Великден? Как да 

моделираме добродетели като саможертва в името на цялото или почит към 

новото начало и естествения цикъл на живота и смъртта? 

Можем всяка година да преразглеждаме следните въпроси: 

- Защо ние като семейство празнуваме в този момент? 

- Какво представлява тази традиция и какво означава тя за нас? 

Това, което прави една градина красива е разнообразието от цветя в 

нея, нали? 

 По същия начин всяко семейство има свой букет от ценности. Добре е 

семейните партньори да си говорят и обсъждат своите убеждения – възможно 

е всеки сезон да имаме различен букет от цености и няма нищо лошо те да се 

изменят във времето! 
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Когато имаме ясна картина какви са основните ни ценности, 

тогава можем да продължим да планираме своите празненства, 

традиции и ритуали в съответствие с тях.  

Предлагам няколко въпроса, който ще помогнат да определите 

нагледно основните добродетели и ценности във вашето семейство и тяхната 

връзка с Великденския празник. 

1. Избройте ценности, които свързвате с Великден (например:  

милосърдие, вяра, истина, надежда, безусловна любов, приемане, 

саможертва, обновяване, щедрост и др.). 

2. От къде мислите, че идват те? (например: наследени в семейството, 

примери от природата, от книги, от библейските истории и др.)  

3. Как другите хора моделират тези ценности около Великден? 

(например: градинарство, лов на яйца, благотворителна дейност, 

молитва, поклонение и др.) 
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ЗАЩО Е ВАЖНО ДЕЦАТА ДА БЪДАТ ЧАСТ 

ОТ ПРАЗНИКА? 
 

„The original idea of any sacred festival is to make the 

human being look upward from his dependence on earthly 

things to those things that transcend the Earth.” 

Rudolf Steiner 

 

„Първоначалната идея на всеки свещен фестивал е да се накара 

човешкото същество да погледне над своята зависимост от земните 

неща  към онези неща, които надхвърлят рамките на Земята.“  

Рудолф Щайнер 

 

Празниците помагат на децата да отбележат преминаването на времето 

по същия начин, както дневният и седмичен ритъм ги води през ежедневието. 

Отбелязването на празници също ни свързва с една по-голяма част от 

обществото, а също и с една по-висша вяра, независимо дали тази вяра се 

основава на добродетели и ценности, архетипни фигури или Майката 

природа. 

 

За децата празненствата включват смислен и радостен труд. Това 

трябва да бъде възможно най-просто и с благоговение, поради което е така 

важно възрастните и лицата, които се грижат за тях да извършат своята 

„вътрешна работа“ предварително, за да могат вътрешно да се свържат със 

същността на празника и какво той означава за тях. 

 

Freya Jaffke, author of „Celebrating the Festivals with Children”: „Our 

task as kindergarten teachers [and parents] is to try to transform everything we 

do, to transform our knowledge intoactivities: to make visible that about which we 

have been thinking.” 

 

Фрея Джафке, автор на „Празнуване на фестивалите с деца“, 

казва: „Нашата задача като учители в детската градина [и родители] е да 

се опитаме да трансформираме всичко, което правим, да превърнем 

знанията си в дейности: да направим видимо онова, за което си мислим.“ 
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Децата учат, чрез правене и подражаване. Да бъдат 

включени в радостно участие в ръкоделие, приказки, декорациии 

приготвянето на храна е всичко, което е нужно на детето, за 

да се почувства в центъра на празника! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Великденски наръчник на Арт Клуб Титания (2020) 

14 
Titana art clube-mail: titania.art.club@gmail.com[Title] 
 

ВЕЛИКДЕНСКИ ФИГУРИ, СИМВОЛИ И 

ТРАДИЦИИ 
 

БЛАГОДАТНИЯТ ОГЪН 
 

Счита се, че благодатният огън има 

небесен произход и в първите минути 

след появата си не пари и не изгаря. Няма 

научно обяснение за този феномен. С 

благодатния огън патриархът запалва 

снопчетата от по 33 свещи, които държи в 

ръцете си и ги изнася на поклонниците в 

храма. След това огънят се разнася във 

всички параклиси в голямата църква на 

Божи гроб и с него запалват изгасените 

кандила. От Ерусалим тръгва и към 

православните по цял свят. 

 
 

 
ГНЕЗДА, ЯЙЦА И ПИЛЕТА 

 
Символи на новия живот, 

плодородие и прераждане, идващи от 

древните митове за Сътворението, 

червените яйца са традиция в 

православната църква от стотици 

години, символизиращи възкресението 

на Христос. 

Яйцето е най-популярният светски 

символ на Великден по цял свят. Във 

всички култури яйцето символизира 

началото на новия живот. Яйцата са били 

боядисвани, декорирани и рисувани още от 

древните римляни, гали, перси и китайци.  
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След възникването на християнството яйцето започва да се възприема 

като символ на раждането на човека от природата. В православния свят 

яйцата се използват като специално Великденско поздравление. Хората се 

чукат с яйца и се поздравяват с фразата “Христос воскресе“. 

Има и практическа причина, поради която яйцата са се превърнали във 

великденски етикет - традиционно много християни се въздържат от яденето 

на каквито и да било животински продукти за периода на Великия пост. 

Когато постът приключи, има излишък от яйца, останали от пилетата на 

семейството и те трябва да бъдат оползотворени! 

В католическия свят шарените яйца се крият от децата, които трябвало 

да ги намерят по Великден, което пък дало началото на лова за великденски 

яйца. 
 

 

ЛОВ НА ЯЙЦА 
 

Много семейства избират за Великденската сутрин да организират в 

градината си традиционен лов на яйца. Те са от великденското зайче или 

великденския заек. В края на лова си те обикновено намират малка ръчно 

изработена филцова играчка или декорация и малко шоколадово яйце за 

техните великденски кошници. 

 
ОСТАРА И ЕОСТРЕ 

 
Древни богини на плодородието. 

Историята на Остара е спорна, въпреки 

че някои могат да проследят корените й 

до II век пр.н.е., други твърдят, че тя е 

по-ново явление, кръстено от Яков Грим. 

Най-разпространеното вярване е че 

началото на Остара се корени в 

приказките за Еостре, англосаксонска 

богиня на зората. Днес Остара 

представлява обновление и прераждане 

както буквално, така и образно, като ни 

събужда от дълбок зимен сън.  
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Според една легенда, Великденският заек е бил в началото голяма 

красива птица, принадлежаща на богинята Еostre (от нейното име идва 

названието на английски на католическия Великден – Easter). Един ден, тя 

превърнала своята любима птица в див заек. И тъй като Великденският заек е 

все още птица по душа, той продължава да прави гнезда и да ги пълни с яйца. 

 

 

ЛУКОВИЦИ 
 

Пролетните цветни 

луковици са символ на 

вечната надежда и 

прераждане. Тези цветя 

остават дълбоко вкоренени в 

земята, заспали през цялата 

зима и след това привидно се 

издигат от малка смърт и 

цъфтят в нов живот година 

след година. Много семейства 

избират да засаждат в 

градините си луковици през 

есента и да гледат как те 

бавно поникват и се връщат 

към живот по това време на 

годината. Други внасят 

луковиците в домовете си, за да 

гледат как магията се разгръща точно пред очите им. 
 

 

ЗАЕК 
 

Заекът е един от първите животни 

навън на разсъмване, наслаждавайки се на 

ранната утринна роса и трева. Всеки, който 

е чувал израза „множат се като зайци“, е 

наясно колко бързо тези животни могат да 

се възпроизвеждат. Ето защо зайците също 

представляват плодовитост. Великденското 

зайче е много често срещан съвременен 
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Великденски символ. Известно е, че този специален заек носи багрени яйца 

и/или шоколад в домовете на децата във Великденската неделя. 

Великденският заек има своя произход от предхристиянската наука за 

плодородието. Зайците, и по-точно дивите зайци, са символ на изобилието на 

пролетта.  
 
 

ИСУС И РАЗПЯТИЕТО 
 

От религиозна гледна точка 

Великден представлява времето, 

когато Христос възкръсва от мъртвите. 

Неговото възкресение и връзката ни с 

него като истина или символизъм е 

много личен вътрешен диалог. 

Посланието, което ни носи е за любов, 

толерантност и човечност. Важно е да 

не се обяснява твърде много твърде 

рано на малките деца за това много 

дълбоко събитие.  

Вместо това, валдорфските  

учители препоръчват моделиране на 

свързаните с него ценности и 

добродетели (саможертва, милосърдие 

и др). Просто да се вживеят в 

празничните истории, приготовленията и 

празненствата толкова автентично, колкото е възможно, е достатъчно за по-

малките деца. 
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ПРОЛЕТНИ ИГРИ С ПРЪСТИ 
 

Тази пролет баба Ката (подходящо за деца между 4 и 7 год.): 

разкопаваше лехата (децата наведени, имитират копаене с мотика) 

и от малкото й джобче (показва се с ръка мястото, където е 

джобчето) 

падна малко кръгло бобче, (с палеца и показалеца са показва кръг) 

и в една удобна ямка (двете ръце една до друга образуват ямката) 

го налегна сладка дрямка. (децата са клекнали, с двете ръце със 

събрани длани, гушнати под бузката като за сън). 

Спинка Бобчо и сънува, как полека се надува,(двете ръце показват 

около тялото как се надува) 

а на кръглата главичка е пораснала косичка. (с двете ръце се 

показва как върху главата се разлистват листенца) 

И когато се събуди, гледа Бобчо и се чуди (децата вече прави с ръце 

на кръста се оглеждат от долу до горе) 

„Няма никакво съмнение, пак съм аз, но съм растение“ (с дланите 

се показва растение с листа в ляво и дясно) 

 

Още една игра с пръсти, която лесно научават и по-малки деца. 

 

„Ласто, ласто, ластовичке (с две преплетени в китките ръце се 

имитира движение на птица) 

със забрадка като Радка (движение, все едно се връзва забрадка) 

с тънка шийка кат Марийка, (с ръка се докосва вратлето) 

научи ме като тебе да летя, да предвождам пролетта. (децата 

размахват ръце като криле и „летят“ в кръг). 

 
 Една любима страничка за вдъхновения:  

http://new-waldorf-sz.blogspot.com/2015/03/blog-post.html 

 

 
 
 

 

 

http://new-waldorf-sz.blogspot.com/2015/03/blog-post.html
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ВЕЛИКДЕНСКИ И ПРОЛЕТНИ ДЕТСКИ 

ПЕСНИЧКИ 

 
 

„Великденче”, народна: 

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

„Великденско петле”: 

www.youtube.com/watch?v=0Om77YCezAw 

„Цветница”:  

https://www.youtube.com/watch?v=gUqkouisVO8 

„Две люлки се люлеят”: 

https://www.youtube.com/watch?v=FlGdJ1p9IrA 

„Лаленце се люлее”: 

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

„Лаленце се люлее”: 

https://www.youtube.com/watch?v=fdpcGsL5i_c 

„Пролет е вече блеснала”: 

https://www.youtube.com/watch?v=zrXMNm4BneM 

„Закука кукувичка”: 

https://www.youtube.com/watch?v=wX5lBtohX70 

„Весел Великден”: 

www.youtube.com/watch?v=2g8VbKkTQoA 

Няколко песнички за Великден: 

https://www.youtube.com/watch?v=765A3eZ4e-c 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z_AXMvFowYM
http://www.youtube.com/watch?v=0Om77YCezAw
https://www.youtube.com/watch?v=gUqkouisVO8
https://www.youtube.com/watch?v=FlGdJ1p9IrA
https://www.youtube.com/watch?v=qYvQaZTLvCE
https://www.youtube.com/watch?v=fdpcGsL5i_c
https://www.youtube.com/watch?v=zrXMNm4BneM
https://www.youtube.com/watch?v=wX5lBtohX70
http://www.youtube.com/watch?v=2g8VbKkTQoA
https://www.youtube.com/watch?v=765A3eZ4e-c
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ВЕЛИКДЕНСКА УКРАСА 

 

 
 

 
ПРОЛЕТНА МАСА НА СЕЗОНИТЕ И 

„ВЕЛИКДЕНСКА ТРЕВА“ 

 
Валдорфските градини и домове винаги имат едно специално кътче, 

което наричат „Маса на Сезоните“ (нещо като природен кът, който се 

променя за всеки сезон) и тя обикновено е украсена с много Великденски 

символи - меки пастелни коприни, помпонени пилета, лалета от градината, 

свещи от яйчни черупки, вълнени агнета и малко великденска трева, за да й 

се наслади зайчето, когато я посети.  

Да си направите великденска трева не е трудно, просто сложете малко 

пръст в плитка чиния и поръсете житни зърна (те са кафяви и приличат на 

ориз). Добавете още един лек слой пръст върху тези семена и полейте с вода. 
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Зърната ще започнат да покълват в рамките на 24 часа. Дръжте ги добре 

напоени и до няколко дни ще видите как тревата започва да пораства. 
Една от най-изразителните картини за Възкресение намираме в 

семенцето. Прекрасна дейност е посяването на семена с децата, преди 

Великден. В зависимост от вида на семето, 1-2 седмици преди Великден 

пълним разлети глинени саксиийки с пръст.  След това заедно посяваме, 

например с думите: 
 

Ние сеем семенцата, семенцата тъй крехки, 

сипем ги нежно върху земята мека, 

добре ги завиваме, и те заспиват леко. 

Скоро връхчето наднича 

от една цепнатинка, 

растенията поникват, 

да ги полеем с вода. 

И ако почакаме двамина 

пораства тревичка в нашата градина. 

 

Още Великденски приготовления: http://new-waldorf-

sz.blogspot.com/search/label/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%

D0%B4%D0%B5%D0%BD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://new-waldorf-sz.blogspot.com/2017/04/blog-post.html
http://new-waldorf-sz.blogspot.com/search/label/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://new-waldorf-sz.blogspot.com/search/label/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://new-waldorf-sz.blogspot.com/search/label/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD
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ВЕЛИКДЕНСКО ДЪРВО 
 

Потърсете красив клон в двора и го поставете във висока ваза. След 

това по клоните се окачват да висят на нишка издухани великденски яйца, за 

украса на великденското дърво. 
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ЯЙЦА ОТ ПРЕЖДА 
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ВИТРАЖ 

 

 

 
 

 
 

Пълни инструкции как да направите такъв домашен витраж 

(трансперант), можете да намерите тук: 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffeylandia777.blogspot.co

m%2F2014%2F04%2Fblog-post_9.html%3Ffbclid%3DIwAR3NPlL5j9f7U-

7HRYshybisxYf9xes8x5LX0XGHTFSQaDj2oMnee6WN0DE&h=AT2tQxevYBf

AXhRlHPCyggNi30gnYHm0N2eZVlZl4u5eWVN5gCrGht-

9Qyh5C47Q5h7baTJ0udkQ-

dVZo16oH_VKhxfDFBEN5y3qFfAYfIZKmTZ_vi10spwwPsnTr2J_5g 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffeylandia777.blogspot.com%2F2014%2F04%2Fblog-post_9.html%3Ffbclid%3DIwAR3NPlL5j9f7U-7HRYshybisxYf9xes8x5LX0XGHTFSQaDj2oMnee6WN0DE&h=AT2tQxevYBfAXhRlHPCyggNi30gnYHm0N2eZVlZl4u5eWVN5gCrGht-9Qyh5C47Q5h7baTJ0udkQ-dVZo16oH_VKhxfDFBEN5y3qFfAYfIZKmTZ_vi10spwwPsnTr2J_5g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffeylandia777.blogspot.com%2F2014%2F04%2Fblog-post_9.html%3Ffbclid%3DIwAR3NPlL5j9f7U-7HRYshybisxYf9xes8x5LX0XGHTFSQaDj2oMnee6WN0DE&h=AT2tQxevYBfAXhRlHPCyggNi30gnYHm0N2eZVlZl4u5eWVN5gCrGht-9Qyh5C47Q5h7baTJ0udkQ-dVZo16oH_VKhxfDFBEN5y3qFfAYfIZKmTZ_vi10spwwPsnTr2J_5g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffeylandia777.blogspot.com%2F2014%2F04%2Fblog-post_9.html%3Ffbclid%3DIwAR3NPlL5j9f7U-7HRYshybisxYf9xes8x5LX0XGHTFSQaDj2oMnee6WN0DE&h=AT2tQxevYBfAXhRlHPCyggNi30gnYHm0N2eZVlZl4u5eWVN5gCrGht-9Qyh5C47Q5h7baTJ0udkQ-dVZo16oH_VKhxfDFBEN5y3qFfAYfIZKmTZ_vi10spwwPsnTr2J_5g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffeylandia777.blogspot.com%2F2014%2F04%2Fblog-post_9.html%3Ffbclid%3DIwAR3NPlL5j9f7U-7HRYshybisxYf9xes8x5LX0XGHTFSQaDj2oMnee6WN0DE&h=AT2tQxevYBfAXhRlHPCyggNi30gnYHm0N2eZVlZl4u5eWVN5gCrGht-9Qyh5C47Q5h7baTJ0udkQ-dVZo16oH_VKhxfDFBEN5y3qFfAYfIZKmTZ_vi10spwwPsnTr2J_5g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffeylandia777.blogspot.com%2F2014%2F04%2Fblog-post_9.html%3Ffbclid%3DIwAR3NPlL5j9f7U-7HRYshybisxYf9xes8x5LX0XGHTFSQaDj2oMnee6WN0DE&h=AT2tQxevYBfAXhRlHPCyggNi30gnYHm0N2eZVlZl4u5eWVN5gCrGht-9Qyh5C47Q5h7baTJ0udkQ-dVZo16oH_VKhxfDFBEN5y3qFfAYfIZKmTZ_vi10spwwPsnTr2J_5g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ffeylandia777.blogspot.com%2F2014%2F04%2Fblog-post_9.html%3Ffbclid%3DIwAR3NPlL5j9f7U-7HRYshybisxYf9xes8x5LX0XGHTFSQaDj2oMnee6WN0DE&h=AT2tQxevYBfAXhRlHPCyggNi30gnYHm0N2eZVlZl4u5eWVN5gCrGht-9Qyh5C47Q5h7baTJ0udkQ-dVZo16oH_VKhxfDFBEN5y3qFfAYfIZKmTZ_vi10spwwPsnTr2J_5g
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  Ако 

 
 

Ако идеята ви е харесала и искате да си направите, но не знаете от къде 

да се снабдите с такава хартия, прилагам линк, но става и с обикновена 

тишу хартия също, само е малко по-трудно:  
 
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farmstrongshop.com%2F

manufacturer%2F6%2Ffolia-

bringmann.html%3Fpage%3D22%26view%3Dlist%26fbclid%3DIwAR2IvJAdQL

eoMLi04pLie9SXcy38r4UFhkNHQz2t3qt8pni6asuDt68WYpg&h=AT2tQxevYBf

AXhRlHPCyggNi30gnYHm0N2eZVlZl4u5eWVN5gCrGht-

9Qyh5C47Q5h7baTJ0udkQ-

dVZo16oH_VKhxfDFBEN5y3qFfAYfIZKmTZ_vi10spwwPsnTr2J_5g 

 

 

 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farmstrongshop.com%2Fmanufacturer%2F6%2Ffolia-bringmann.html%3Fpage%3D22%26view%3Dlist%26fbclid%3DIwAR2IvJAdQLeoMLi04pLie9SXcy38r4UFhkNHQz2t3qt8pni6asuDt68WYpg&h=AT2tQxevYBfAXhRlHPCyggNi30gnYHm0N2eZVlZl4u5eWVN5gCrGht-9Qyh5C47Q5h7baTJ0udkQ-dVZo16oH_VKhxfDFBEN5y3qFfAYfIZKmTZ_vi10spwwPsnTr2J_5g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farmstrongshop.com%2Fmanufacturer%2F6%2Ffolia-bringmann.html%3Fpage%3D22%26view%3Dlist%26fbclid%3DIwAR2IvJAdQLeoMLi04pLie9SXcy38r4UFhkNHQz2t3qt8pni6asuDt68WYpg&h=AT2tQxevYBfAXhRlHPCyggNi30gnYHm0N2eZVlZl4u5eWVN5gCrGht-9Qyh5C47Q5h7baTJ0udkQ-dVZo16oH_VKhxfDFBEN5y3qFfAYfIZKmTZ_vi10spwwPsnTr2J_5g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farmstrongshop.com%2Fmanufacturer%2F6%2Ffolia-bringmann.html%3Fpage%3D22%26view%3Dlist%26fbclid%3DIwAR2IvJAdQLeoMLi04pLie9SXcy38r4UFhkNHQz2t3qt8pni6asuDt68WYpg&h=AT2tQxevYBfAXhRlHPCyggNi30gnYHm0N2eZVlZl4u5eWVN5gCrGht-9Qyh5C47Q5h7baTJ0udkQ-dVZo16oH_VKhxfDFBEN5y3qFfAYfIZKmTZ_vi10spwwPsnTr2J_5g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farmstrongshop.com%2Fmanufacturer%2F6%2Ffolia-bringmann.html%3Fpage%3D22%26view%3Dlist%26fbclid%3DIwAR2IvJAdQLeoMLi04pLie9SXcy38r4UFhkNHQz2t3qt8pni6asuDt68WYpg&h=AT2tQxevYBfAXhRlHPCyggNi30gnYHm0N2eZVlZl4u5eWVN5gCrGht-9Qyh5C47Q5h7baTJ0udkQ-dVZo16oH_VKhxfDFBEN5y3qFfAYfIZKmTZ_vi10spwwPsnTr2J_5g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farmstrongshop.com%2Fmanufacturer%2F6%2Ffolia-bringmann.html%3Fpage%3D22%26view%3Dlist%26fbclid%3DIwAR2IvJAdQLeoMLi04pLie9SXcy38r4UFhkNHQz2t3qt8pni6asuDt68WYpg&h=AT2tQxevYBfAXhRlHPCyggNi30gnYHm0N2eZVlZl4u5eWVN5gCrGht-9Qyh5C47Q5h7baTJ0udkQ-dVZo16oH_VKhxfDFBEN5y3qFfAYfIZKmTZ_vi10spwwPsnTr2J_5g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farmstrongshop.com%2Fmanufacturer%2F6%2Ffolia-bringmann.html%3Fpage%3D22%26view%3Dlist%26fbclid%3DIwAR2IvJAdQLeoMLi04pLie9SXcy38r4UFhkNHQz2t3qt8pni6asuDt68WYpg&h=AT2tQxevYBfAXhRlHPCyggNi30gnYHm0N2eZVlZl4u5eWVN5gCrGht-9Qyh5C47Q5h7baTJ0udkQ-dVZo16oH_VKhxfDFBEN5y3qFfAYfIZKmTZ_vi10spwwPsnTr2J_5g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Farmstrongshop.com%2Fmanufacturer%2F6%2Ffolia-bringmann.html%3Fpage%3D22%26view%3Dlist%26fbclid%3DIwAR2IvJAdQLeoMLi04pLie9SXcy38r4UFhkNHQz2t3qt8pni6asuDt68WYpg&h=AT2tQxevYBfAXhRlHPCyggNi30gnYHm0N2eZVlZl4u5eWVN5gCrGht-9Qyh5C47Q5h7baTJ0udkQ-dVZo16oH_VKhxfDFBEN5y3qFfAYfIZKmTZ_vi10spwwPsnTr2J_5g
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ПИЛЕНЦА ОТ ПРЕЖДА 
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ВЕЛИКДЕНСКА ГРАДИНА 

 

 
 

 

ЯЙЦА ОТ ВЪЛНА С МОКЪР ФИЛЦ 
 

Това изисква повече време и обяснения, които не са ми под ръка в 

момента. Надявам се, че карантината скоро ще отмине и можете да дойдете 

на занимание  в „Титания“, за да ви покажа.  

http://rosinahuber.blogspot.com/2012/03/wet-felted-easter-eggs-tutorial.html 

 

От къде да си поръчате вълна за изработка? Ето: 

https://www.facebook.com/sofera.org/photos/pcb.879929819121787/87992825578

8610/?type=3&theater 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://rosinahuber.blogspot.com/2012/03/wet-felted-easter-eggs-tutorial.html
https://www.facebook.com/sofera.org/photos/pcb.879929819121787/879928255788610/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sofera.org/photos/pcb.879929819121787/879928255788610/?type=3&theater
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ПОДХОДЯЩИ ПРИКАЗКИ 

 
ВЕЛИКДЕН ВЪВ ВАЛДОРФСКИЯ ДОМ 

 
 

Авторите на този блог описват своя опит във валдорфската 

педагогика, като споделят много полезни, приложими, работещи идеи: 

http://feylandia777.blogspot.com/2017/04/blog-post.html 

 

„Голяма умереност се изисква, когато въвеждаме децата към 

Страстната седмица. По-малките деца, под възрастта на деветата 

година, още не са готови да вземат съзнателно участие в нея… 

…Съзнателно задълбочаване в основите на Христовото страдание до 

смърт не бива да се инициира преди 14 години… 

Вместо това, ние може да подходим към децата с приказки, чиято 

история разказва за трансформация, спасение след страдание или смърт. 

Вълкът и седемте козлета (зависи от темперамента на детето, както и 

от възрастта  – за тази приказка подходящата възраст е към 6-7 год.), 

Малката червена шапчица, Снежанка, Магаренцето, Цар Дроздобрад (7-8 

год.) 

За Страстната седмица може би най-познатата валдорфска 

традиция е да се напълни купичката от природната масичка с пръст и да се 

посеят семена на трева или лятно жито в деня на Цветница.“ 
 

 

Добре е приказките да бъдат разказвани. Прочетете си 

приказката 2-3 пъти предварително и разкажете, каквото 

помните! 
 
 

http://feylandia777.blogspot.com/2017/04/blog-post.html


Великденски наръчник на Арт Клуб Титания (2020) 

29 
Titana art clube-mail: titania.art.club@gmail.com[Title] 
 

 

 

ПРИКАЗКА ЗА ГЪСЕНИЦАТА, ПЕПЕРУДАТА 

И ВЯРАТА 

                                                                                          

Нека те наема за бавачка на моите 

бедни деца – казала пеперудата на 

гъсеницата, която бавно и тежко 

пълзяла по едно зелево листо. 

– Виждаш ли тези малки яйчица? 

– продължила пеперудата – Не 

зная кога точно от тях ще се 

появят малките, а аз се чувствам 

много болна. Ако аз умра, кой ще 
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се погрижи за децата ми? Може ли ти да сториш това, мила зелена гъсенице? 

Разбира се, те не могат да живеят с твоята груба храна. Ти трябва да ги 

храниш с утринна роса и нектар от цветята, и в началото трябва да ги пускаш 

да летят по малко. О, горката аз! И колко жалко, че ти самата не можеш да 

летиш! Ах, ах, и не зная какво ме накара да снеса яйцата си върху едно зелево 

листо! Какво неподходящо място само за дом на малки пеперуди! Ето, вземи 

този златен прах от крилете ми за награда. О-о-о, колко ми се вие свят! 

Гъсенице, няма да забравиш за храната, нали? 

При тези думи пеперудата отпуснала криле и издъхнала. Зелената 

гъсеница, която дори нямала време да отговори на молбата с „да” или „не”, 

останала сама с пеперудените яйца. 

„Прекрасна бавачка си избра горката пеперуда!” – възкликнала 

гъсеницата – „И прекрасна работа ме чака! И защо изобщо тя избра такова 

нещастно пълзящо създание като мен да се грижи за нейните красиви и 

изящни малки? И колко ли зле ще се почувствам наистина после, когато те 

открият, че имат блестящо красиви криле на раменете си и че могат да 

летят?” 

Обаче бедната пеперуда вече била умряла, а яйцата й лежали в кротко 

очакване върху зелевото листо. И понеже зелената гъсеница имала добро 

сърце, тя решила да даде всичко от себе си, за да помогне на малките да 

пораснат. 

„Но две глави мислят по-добре от една” – казала си тя – „Ще се 

посъветвам с някое мъдро животно как се гледат бебета пеперуди. Мислила, 

мислила и накрая се сетила за чучулигата, защото тя летяла мн-о-о-о-го 

високо и никой дори не разбирал, къде се губела. – „Тя трябва да е много 

умна и да знае много неща.” – продължавала гъсеницата да размишлява. 

В съседната нива живеела една чучулига и гъсеницата й пратила писмо, 

молейки я да дойде при нея, да си поговорят. А когато чучулигата дошла, тя 

й разказала всички свои неволи и я попитала за съвет как да се грижи за 

малките пеперуди: 

– Може би ти ще можеш да научиш нещо повече за това следващия 

път, когато пак се издигнеш високо в Небето – казала плахо гъсеницата. 
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– Сигурно ще мога – отвърнала чучулигата и полетяла към Небесния 

простор, докато накрая съвсем се изгубила от погледа на гъсеницата. Вече и 

песента й не се чувала. Гъсеницата започнала  да обикаля около 

пеперудeните яйца, като от време на време си похапвала от зелевото листо. 

„Колко много време мина, откакто чучулигата отлетя! Чудя се къде ли 

е сега? Сигурно лети някъде по-високо отпреди. Колко бих искала да зная 

къде ходи и какво научава в това любопитно за мен синьо небе! Тя винаги 

пее, докато лети нагоре-надолу, но после никога нищо не казва.” 

И зелената гъсеница обходила още веднъж пеперудените яйца. Най-

после гласът на чучулигата отново се чул. Гъсеницата почти скочила от 

радост и не след дълго тя я видяла да се спуска към зелевото листо с 

тайнствен глас: 

– Новини, новини, нося големи новини, приятелко гъсенице – изпяла 

чучулигата – но най-лошата е, че ти няма да ми повярваш. 

– Аз  вярвам на всичко, което ми се казва – отговорила нетърпеливо 

гъсеницата. 

– Добре, тогава най-напред ще ти кажа с какво трябва да храниш тези 

малки създания – и чучулигата свела глава над яйцата – С какво мислиш, че 

трябва да се хранят? Познай! 

– Безпокоя се, че с утринна роса и нектар от цветята – въздъхнала 

гъсеницата. 

– Не позна, скъпа ми приятелко – извикала ликуващо чучулигата – 

Трябва да ги храниш със зелеви листа! 

– Никога! – възмутила се гъсеницата – Последното желание на тяхната 

майка беше да ги храня с роса и нектар. 

– Майка им нищо не разбира – отвърнала чучулигата – Но защо ме 

питаш, след като не вярваш на думите ми? Не вярваш, не се доверяваш. 

– О, аз вярвам на всичко, което ми казват – отговорила гъсеницата. 

– Да, ама не вярваш – отвърнала чучулигата – Защо правиш така, 

гъсенице? И какво мислиш ще излезе  от тези малки яйца? 

– Разбира се, че пеперуди – казала гъсеницата. 
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– Гъсеници! – отсякла чучулигата – Не след дълго сама ще се убедиш в 

това – и чучулигата отлетяла. 

„Мислех си, че чучулигата е мъдра и мила” – си казала добрата зелена 

гъсеница и за пореден път тръгнала да наобиколи яйцата – „Но вместо това 

виждам, че е нахална и глупава. Може би този път е прекалила с височината. 

Чудя се какво ли вижда и какво ли прави там горе?” 

– Ще ти кажа, ако ми повярваш – изпяла чучулигата,с пускайки се още 

веднъж към зелевото листо. 

– Аз вярвам на всичко, което ми казват – отвърнала гъсеницата. 

– Тогава ще ти кажа още нещо – високо казала чучулигата – Един ден и 

ти ще се превърнеш в пеперуда! 

– О, нищожество! – възмутила се гъсеницата – Ти се подиграваш с мен! 

Ти си не само глупава, но и жестока! Махай се! Не ти искам повече съветите! 

– Нали ти казах, че няма да ми повярваш! – поклатила глава 

 чучулигата. 

– Аз вярвам на всичко, което ми казват – настоявала гъсеницата – 

всичко, което е разумно за вярване, но да ми казваш, че от яйцата на 

пеперудата ще излязат гъсеници и че гъсениците ще престанат да пълзят и 

вместо това ще им порастнат криле и ще се превърнат в пеперуди! Чучулиго! 

Ти сама не вярваш в небивалиците, за които говориш! Знаеш, че това е 

невъзможно! 

– Няма такова нещо – казала чучулигата – Когато се рея над нивите или 

прониквам високо в Небето, аз виждам толкова много прекрасни неща и зная, 

че съществуват много повече! О, гъсенице, само защото ти пълзиш и никога 

не можеш да погледнеш по-високо от зелевото си листо, само заради това 

казваш за всичко друго, че е невъзможно. 

– Глупости! – изкрещяла гъсеницата – Аз зная какво е възможно и 

какво, не! Погледни какво дълго, зелено тяло имам, а също и многото ми 

крака и след това ми разправяй, че ще имам криле! Ама, че глупачка! 

– Ти си по-глупава – извикала възмутена чучулигата – защото 

отхвърляш това, което не разбираш! Не си ли чувала как моята песен се 

извисява ликуващо, когато се устремявам към тайнствено-вълшебния свят 
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там горе? О, гъсенице, това което идва отгоре – от Небето – приеми го така, 

както правя и аз – с доверие! 

– Какво значи това? – попитала гъсеницата. 

–  С вяра – отвърнала чучулигата. 

–  Как да се науча да вярвам? – отново попитала гъсеницата. 

В този момент тя усетила нещо да  мърда край нея и видяла около себе 

си 8-10 току-що появили се на света малки зелени гъсенички, които пълзяли 

наоколо и дори вече били направили дупка в зелевото листо. Те се били 

появили от яйцата на пеперудата! 

Срам и почуда изпълнили сърцето на гъсеницата, но бързо я обзела 

радост, защото си казала, че след като първото чудо било възможно, то и 

второто също можело да се случи - тя самата да се превърне в пеперуда! 

– Искам да се уча от теб, чучулиго! – извикала гъсеницата високо. 

И тогава чучулигата й разказала в песен за чудесата долу на Земята и за 

чудесата горе на Небето. А гъсеницата до края на живота си разказвала за 

времето, когато тя самата щяла да се превърне в пеперуда. 

Обаче никой не й вярвал. Но тя вече била научила от чучулигата урока 

за вярата и преди да се затвори в пашкула си,  казала: „Аз ще се превърна в 

пеперуда един ден!” 

А нейните близки си мислели, че си е загубила ума и горчиво я 

съжалявали: „Бедното създание!” – окайвали я те. 

И когато гъсеницата се била превърнала вече в пеперуда и била на път 

да умре, тя казала: 

„Аз видях и преживях много чудеса! Аз имам вяра! Дори и сега,  аз 

мога твърдо да вярвам в чудото, което следва!”. 

Приказката вижте тук: 
https://valdorfsz.wordpress.com/2012/04/06/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7

%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D0%B3%D1%8A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%B8-

%D0%B2/?fbclid=IwAR2FUrphl5MSBkmHI9jmGFut1qaqSrvwuDZe_PgK5ubGVfffaip3CgwVNh8 

https://valdorfsz.wordpress.com/2012/04/06/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%8A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2/?fbclid=IwAR2FUrphl5MSBkmHI9jmGFut1qaqSrvwuDZe_PgK5ubGVfffaip3CgwVNh8
https://valdorfsz.wordpress.com/2012/04/06/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%8A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2/?fbclid=IwAR2FUrphl5MSBkmHI9jmGFut1qaqSrvwuDZe_PgK5ubGVfffaip3CgwVNh8
https://valdorfsz.wordpress.com/2012/04/06/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%8A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2/?fbclid=IwAR2FUrphl5MSBkmHI9jmGFut1qaqSrvwuDZe_PgK5ubGVfffaip3CgwVNh8
https://valdorfsz.wordpress.com/2012/04/06/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%8A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2/?fbclid=IwAR2FUrphl5MSBkmHI9jmGFut1qaqSrvwuDZe_PgK5ubGVfffaip3CgwVNh8
https://valdorfsz.wordpress.com/2012/04/06/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%8A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2/?fbclid=IwAR2FUrphl5MSBkmHI9jmGFut1qaqSrvwuDZe_PgK5ubGVfffaip3CgwVNh8
https://valdorfsz.wordpress.com/2012/04/06/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%8A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2/?fbclid=IwAR2FUrphl5MSBkmHI9jmGFut1qaqSrvwuDZe_PgK5ubGVfffaip3CgwVNh8
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Следват три приказки за глухарчето, за деца от различни възрасти, 

които са разказвани в различни градове в България миналата година. 

 

ГЛУХАРЧЕТО 

 
  

След като Драконът бил изгонен от 

Рая, той се скитал дълго по Земята, 

докато един ден не стигнал една обширна 

поляна. Замислен за това, как би могъл да 

причинява злини и тук, Драконът съзрял, 

че наблизо си пропрявало път нагоре през 

земната твърд едно малко растение. Той 

веднага започнал да се надува, за да си 

придаде важен вид, а растението само 

срамежливо го погледнало. 

– Стига да поискаш – започнал 

Драконът изкушението си – аз мога да те 

превърна в нещо невероятно, например в 

лъв! Нали знаеш, че той е царят на 

животните и има остри зъби в огромната 

си паст. Аз ще те преобразя в лъв и твоите 

зъби също ще бъдат страшни. 

Той насочил огнения си дъх към растението, прошепнал заклинание и 

си отишъл. 

Изминали няколко дни и Драконът се върнал отново. За това време 

малкото растение се било сдобило с остри назъбени листенца, които се 

разстилали над земята. Учуден от незначителния резултат, Драконът казал: 

– Твърде странно се е получило – явно не ставаш за лъв… Но аз мога 

да те превърна в нещо много по-голямо, само да поискаш. В Нифлхайм се 

издига големият ясен на име Игдрасил и в неговия мощен ствол тече 

живителен сок. Ти можеш също да станеш като него и да извисиш до небето 

своето стъбло, изпълнено с живителен сок. Аз ще те преобразя! 

Отново обгърнал Драконът растението с горещия си дъх, прошепвайки 

заклинания, и си отишъл. 

Щом се върнал следващия път, малкото растение извисявало над 

земята гладко стъбълце, изпълнено с млечен сок. Драконът се разярил. 
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– И този път не се получи! – извикал той. – Но ние трябва да отидем 

по-далеч от това! Предлагам ти да стигнеш самите небеса. Ти можеш да се 

издигнеш дотам, че да затъмниш самото Слънце и да докоснеш звездите в 

небето – това е космическа работа, разбираш ли? 

И Драконът отново насочил към растението огнения си дъх, изричайки 

още по-могъщи заклинания. Изглежда обаче, се съмнявал в своите сили и 

затова не се върнал повече, а само наблюдавал тайно отдалече. 

Когато растението обърнало своята златистожълта главичка към 

Слънцето, тя едва хвърляла от време на време сянка, за да напомни за себе 

си. А щом семената му, сякаш малки звездички, я покрили отгоре като нежен 

небесен свод, на Дракона направо му се приискало да го стъпче на земята. 

Но погледни! Едно дете, което крачело наоколо, стискайки зъби от 

гняв, се доближило до растението, духнало към главичката му и заедно с 

дъха му отлетели надалеч всички заклинания. Звездовидните семенца веднага 

се завъртели и полетели – нежни и лъчисти – да поздравят големите си братя 

горе в небето, а после се спуснали отново ниско на земята. 

След това и вятърът се втурнал към белите, прозрачни цветни 

главички, които в това време се били появили навсякъде – по ливадите, 

пътищата и нивята, при кравите и агнетата. И една песен зазвучала от звезда 

към звезда, понесла се от семе към семе: 

  

Глухарче в листното зелено, 

в стеблото снажно сокът бял, 

сияйно слънце в цветно злато, 

небесен свод и звездни цели… 

Избяга драконът тоз час 

от детски стъпки, детски глас. 

(немска приказка) 

 

Както цветът се отдава на Слънцето и след това свива като от болка 

листенцата си, за да може в него да се развие плодът, по този начин и 

човешката душа може да усети Възнесението и Петдесетницата в годишния 

кръг. 

 

Приказката ще намерите тук: 

http://waldorfbg.org/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%

82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/%d0%b3%d0%bb%d1%83%d1%85%d0%b0%d1%

80%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%be/ 

 

http://waldorfbg.org/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/%d0%b3%d0%bb%d1%83%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%be/
http://waldorfbg.org/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/%d0%b3%d0%bb%d1%83%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%be/
http://waldorfbg.org/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0/%d0%b3%d0%bb%d1%83%d1%85%d0%b0%d1%80%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%be/
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ПРИКАЗКА ЗА ГЛУХАРЧЕТО 

(за по-малки деца) 
 

Имало едно време един Южен вятър. О, как му се доспивало от топлото 

слънце! Вятърът обичал да си почива в сянката на голямо дърво в средата на 

една поляна. Той обичал да гледа цветята и да усеща аромата им. Една 

сутрин, вятърът отворил сънливи очи и видял красиво момиче в далечината. 

Златната й коса блестяла като слънцето. Всяка сутрин той поглеждал 

към нея, и тя ставала все по-красива, и по-красива.  

Но една сутрин той я потърсил с 

поглед, но не могъл да я намери. На 

нейно място стояла възрастна жена със 

сива коса.  

Южният вятър си помисли, че 

сигурно Северния вятър е докоснал  

златното момиче с ледената си ръка. 

          Станало му толкова тъжно, че той 

въздъхнал силно ХУУУУУУУУУУ!... 

И издухал косата на старицата! 

Неговото златно момиче изчезнало! 

Времето минавало и един ден 

Южният вятър се върнал на любимата 

си поляна. За негова голяма радост и 

изненада, там имало много момичета 

със златна коса, и всички те кимахали към него за поздрав. Южният вятър се 

усмихнал. Най-сетне неговото златно момиче се било върнало. 

Приказката може да намерите тук:  

http://new-waldorf-sz.blogspot.com/2014/03/blog-post_17.html 

 
 

 

http://new-waldorf-sz.blogspot.com/2014/03/blog-post_17.html
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ПРИКАЗКА ЗА ГЛУХАРЧЕТО И СТАРИЯ ХРАСТ 
 

(Това беше първата приказка, разказана в АРТ-КЛУБ ТИТАНИЯ, миналата 

година по Великден : www.facebook.com/Арт-клуб-Титания-Art-club-

Titania-1998549666909048/) 
 

Старият храст никак не обичал шума. Особено му било неприятно, 

когато през пролетта всичко се събуждало и новият живот започвал. Да не 

говорим, колко недоволствал, ако някое птиче се засели в клоните му. 

Изобщо не обичал разговори и песни! 

Веднъж, както си стоял на полянката си, чул песничка: 

- Аз съм мъничко цветенце, раста под слънцето. 

И пухкави звездички аз пускам да летят! 

                                                              

Старият храст погледнал надолу и 

какво да види? Кой може да 

предположи? – Появило се малко, 

жълто цветенце – Глухарчето! 

- Кой си ти? Как посмя да се 

появиш под моите клони? Какво 

искаш? 

- Аз не искам нищо! Просто се 

събудих и се радвам на слънцето, на 

света, на птичките и пеперудите, на 

всички хубави цветенца, които се 

събуждат сега около мен! 

- О, почакай! – викнал старият 

храст – скоро ще разбереш кой съм аз, 

като те скрия под сянката си! 

Скоро по клонките на храста започнали да се появяват листенца, 

започнал да се раззеленява. 

А цветенцето не изоставало – неговите жълти листенца се превърнали в 

бели пухчета. То пускало своите пухкави звездички да летят във въздуха. 

Минало време – старият храст ставал все по-зелен. Порастнали много 

листа и скрили слънцето от цветенцето – под храста станало тъмно и хладно. 

- Е, глухарче! Още ли си жив? – питал храстът. 

http://www.facebook.com/Арт-клуб-Титания-Art-club-Titania-1998549666909048/
http://www.facebook.com/Арт-клуб-Титания-Art-club-Titania-1998549666909048/
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-  Да, живея си и се радвам! 

- Но почакай! Скоро съвсем ще скрия слънцето от теб! Тогава ще 

видим как ще си пускаш звездичките и ще се радваш! 

Глухарчето гледало нагоре, но вече можело види съвсем мънички 

късчета от небето, между листата на храста. 

          -Хей, ти там! Жив ли си още? – погледнал надолу храстът, но никой не 

му отговорил. – Най-накрая! Аз си знаех, че като ти скрия слънцето ще спреш 

да растеш! – Така ти се пада! 

Минало време. Дошла Есента. Задухал вятър, птиците и пеперудите 

отлетели. Изчезнали пеперудите и цветята. 

Листата изпадали, скоро отстанали само черните голи клонки на 

храста. През тях вече можело да се вижда небето, само че нямало кой да му 

се радва! 

Дошли студове и снегове. Всички растения заспали. Настъпила Зимата. 

А след Зимата отново хукнали ручейчетата, птичките запели. 

Старият храст точно се събуждал, когато чул позната песничка: 

Песен:  - Аз съм мъничко цветенце, раста под слънцето. 

               И пухкави звездички аз пускам да летят! 

- Как? Глухарче, това ти ли си? Ти не умря ли? 

- Не! Просто бях заспал! Спах цяла зима! 

Наистина, глухарчето било запало – то се прибрало в своето коренче на 

топло под земята. Спало цялата Есен и цялата Зима, за да може когато отново 

дойде Пролетта, то да се събуди отново и да се радва на света! 

 Песен: - Аз съм мъничко цветенце, раста под слънцето. 

     И пухкави звездички, аз пускам да летят! 
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ПЛАНИНСКИЯТ БОЖУР 

(Тази приказка ми е особено любима, за това няма как да не я споделя!) 

 

Всеки от нас знае, че през 

лятото дните са дълги, а през 

зимата къси. Тръгнем ли през 

лятото на Север, дните стават по-

дълги и по-дълги, докато в един 

момент нощта съвсем изчезне. 

Затова пък, през зимата има 

дълго време, когато слънцето 

дори не изгрява, а царува само 

нощ. 

Там, далече в северните 

страни, на един стръмен скален 

склон над долината, имаше една скална издатина. Върху нея в една 

вдлъбнатинка се бе събрала малко пръст и около пръстта стоеше група стари 

лишеи, които се бяха закрепили за скалите. Беше Май - пролетното време на 

Север, и прохладният пролетен вятър бе довял едно семенце от цвете горе 

върху скалата, в средата на купчинката пръст, между лишеите. Когато 

старите лишеи го забелязаха, заговориха:  

- Семенце от цвете, тук не е място за тебе! Тук горе става твърде 

студено. През зимата бурята фучи около скалите, а снежните преспи 

притискат всичко с тежестта си. Дори ние едва презимуваме, а виж колко 

стари сме, силни и жилави! 

Но, трябва да знаете, че такива стари лишеи от северните страни 

говорят много бавно: днес една дума и утре една дума... И, докато изрекат 

това, което ние хората толкова бързо изричаме, вече бяха минали няколко 

дни. Междувременно, семенцето беше покълнало и беше изпънало коренчета 

в земята, и беше вкусило, че пръстта е добра. Нагоре се бяха развили две 

малки листенца. 

-Ако не слушаш какво ти говорим, скоро само ще усетиш: тук ти няма 

да издържиш зимата! Това не е място за цветя. 

Но, както казахме, лишеите говорят толкова бавно: днес една дума и 

утре една дума..., и, докато кажат всичко, от малкото семенце се беше 

развило вече едно цвете с жълто цветче. Понеже, на Север Слънцето грее ден 

и нощ, планинският божур – защото това бе планински божур – можа да 
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порасне много бързо и скоро там имаше едно храстче планински божур с 

много жълти цветове. 

Най-първо го забеляза земната пчела, тъй като земните пчели така 

бързо прелитат наоколо, че първи забелязват много неща. Земната пчела 

разказа долу в долината. Оттам пчелите, пеперудите и много насекоми се 

стрелнаха нагоре, привлечени от сияйното жълто на цветовете и от 

скъпоценния нектар, който им служи за храна. Никога досега горе, на 

скалния склон, не е имало такова оживление! Това се харесваше дори на 

лишеите и те заобичаха планинския божур, сгушен между тях, нищо че 

понякога той им ограбваше слънчевата светлина със сянката си. 

Но, лятото в северните страни е кратко. През Юни, Юли и Август 

всичко цъфти. Зелено блести тревата, оранжево светят омайничетата, 

листенцата на малките брезички  си играят със слънчевата светлина и в 

долината кипи живот. 

Приближи ли Септември, дните отново се скъсяват. Понякога в края на 

този месец, а понякога в началото на Октомври, първите снежинки вече 

танцуват из въздуха. Слънчицето, което за все по-кратко се появява на 

южното небе, още може да ги разтапя и да пълни потоците, да напоява 

ливадите. И още се виждат пенливи водопади, спускащи се от 

скалите.  Тогава, обаче, през Октомври, нощем става толкова студено, че 

буйната вода замръзва по скалите и там се образуват дълги ледени висулки. 

Потоците и водопадите затихват и хващат корички от блестящ лед. Сутрин 

по ливадите, дърветата и храстите се стеле тънък снежен пласт. 

-Ние чувстваме, че предстои сурова дълга зима, казваха старите лишеи. 

Братя, дръжте се здраво за скалата! Не оставяйте снегът да ви премаже! Не 

помръдвайте, когато бурята помита всичко и понечи да ви отскубне! Сбогом, 

мило планинско божурче! Благодарим ти за лятото! Зимата, обаче, ти не ще 

можеш да оцелееш... 

Планинският божур беше изморен. Цветовете му бяха угаснали, а 

семето презряло. Снегът навяваше по хълмовете, в долината и върху скалата. 

Дългата зимна нощ беше започнала. Слънцето вече не грееше над 

хоризонта. Потоците в долината бяха замръзнали, водопадите бяха застинали 

в ледени статуи. Често някоя снежна буря вилнееше дни наред. После отново 

наставаше ясна нощ, през която снежните и ледените кристали блещукаха 

под звездната светлина. Като диаманти искреше целият небосвод. Понякога 

на небето се явяваха големи цветни воали като крилете на господни ангели. В 

долината се прокрадаваше тук или там бяла снежна лисица, по следите на 

снежни зайци. Животът, както се вижда, все пак, не беше спрял. 
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Дълго продължава полярната нощ на Север, но и тя си има своя край. 

Още в края на Февруари, блесна Слънцето един ден между скалите за първи 

път и освети една прелестна ледено-снежна местност, която отговори с 

хиляди лъчи на слънчевата светлина. Още на следващия ден Слънцето 

грееше с цели няколко минути по-дълго.  

И така ставаше ден след ден, че от светлината на изкачващото се 

Слънце, долините и висините стояха огряни все по-дълго време. Но, слънцето 

още беше слабо да разтопи снега и ледовете. Още по-високо трябваше да се 

издигне. Понякога то задълго бе закрито от облаци. Тогава всичко 

изглеждаше сиво и безжизнено. И ето, Слънцето отново изгряваше. Щом 

дойде Април, с неговите проливни дъждове, снеговалежи и слънце, снегът 

започна да се топи. Вода тръгна и потече по някои южни скални склонове, 

като се събираше долу в рекички и езерца. A когато настъпи Май, животът 

съвсем се отприщи. 

Също, и на нашата скална издатина снегът изтъняваше ден за ден и 

изчезваше в забрава. А, не след дълго, ето едно връхче на лишей надникна 

оттам. То се отърси, огледа се дали братлетата от кръга бяха налице. Тук-там 

се подаваха връхчетата и на неговите братя. Най-накрая в средата на скалната 

вдлъбнатинка остана съвсем малко снежец. 

Лишеите сега почнаха да си разказват какво са преживели през зимата 

под снега. За лишеите всъщност там не е никак тъмно и самотно, както човек, 

може би, си мисли. През зимата скалите стават светли и прозрачни за тях, 

почти като блестящ прозирен лед. Те могат да виждат как светят металните 

жили в скалата, да чуват как покълващите сили на растенията се надигат и се 

приготвят за новата година. Да, дори това, което се случва на небето, се 

отразява в тяхната дълбоко осветена вътрешност. Ала те бяха усетили и 

натиска на снега, бученето на бурята, както и тишината на ясните зимни 

нощи. За всичко това лишеите си разказваха. 

Накрая се запитаха:  

- Какво ли е станало с нашето планинско божурче? То беше толкова 

красиво през лятото, когато грееше между нас и украсяваше цялата скала. 

Но, както знаете, лишеите говорят толкова бавно: днес една дума и 

утре една дума... През това време се разтопи последният сняг във 

вдлъбнатинката и те можаха да видят какво е станало с планинския божур: 

черни, смачкани, безжизнени лежаха листата долу, равни до земята като 

сянката, която цветето бе хвърляло през лятото. 

-Сега се вижда, че имахме право. Тук горе то не можеше да оцелее 

зимата. Но, то не искаше да ни чуе... 
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Понеже лишеите говорят така бавно: днес една дума и утре една, те 

почти не забелязаха, че по средата на мъртвите, черни, изгнили листа се беше 

надигнал малък зелен кълн и бяха почнали да се разгръщат няколко зелени 

листенца.  

- Какво, пък, е това - възкликнаха те! Ние мислехме, че ти си умряло, 

замръзнало от студа и смачкано от снега.  

Докато кажат това: днес една дума и утре една, ето че цветето разви 

отново много листенца и първото цветче вече грееше срещу Слънцето. 

-Да, - каза планинското божурче, - вие устояхте на зимата чрез вашата 

сила. Аз умрях и станах ново. Това е тайната на смъртта и живота. 

Върху това лишеите имаха дълго да размишляват. Но, благодарение на 

многото пеперуди, пчели и всичко живо, което посещаваше божура, горе на 

скалата бе настанало отново такова весело ежедневие, че старите лишеи не 

изпитаха повече досегашната си самота и, изпълнени с радост, наблюдаваха 

пъстрото оживление. Никога повече те не казаха, че това място не било за 

цветя. 

Така цъфтеше планинският божур от година на година там, горе, 

и  всички бяха едно радостно семейство през цялото северно лято. 

А лишеите все размишляваха върху тайната на смъртта и живота, която 

цветето им откри. 

 

Приказката може да намерите тук:  

http://new-waldorf-

sz.blogspot.com/search/label/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%

D0%B4%D0%B5%D0%BD 

  
 

 

 

 

 

 

 

http://new-waldorf-sz.blogspot.com/search/label/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://new-waldorf-sz.blogspot.com/search/label/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://new-waldorf-sz.blogspot.com/search/label/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B4%D0%B5%D0%BD
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ПРИКАЗКА ЗА МАЛКОТО ЗАЙЧЕ 

 

 

 

 

Малкото зайче се учеше да доставя яйца за Великден. То хукна 

подскачайки да занесе яйце на патицата до рекичката. Но уви, тъкмо да 

постави яйцето и то се търкулна във водата. 

-Малко си още, ти се постара и следващия път сигурно ще доставиш 

яйцето цяло! – каза Мама Зайка, когато малкото зайче се прибра у дома. 

След това зайчето взе едно яйце, за да го занесе на джуджето, което 

живееше отвъд рекичката. Но уви, точно премина мостчето, когато изпусна 

яйцето и то се счупи. 

Мама Зайка отново успокои зайчето, когато то се прибра у дома: 

-Малко си още, ти се постара и следващия път сигурно ще доставиш 

яйцето цяло! 

Малкото зайче пое дълбоко дъх и тръгна още веднъж с едно специално 

яйце и този път беше особено внимателно. Премина по мостчето и успя да 
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стигне до къщата на Госпожа Гъбка, която живееше в храстите, а яйцето 

беше невредимо! 

То успя! Сега то беше готово да доставя яйца и да се нарече 

Великденски Заек!  
 

Приказката може да намерите тук: 

http://happywhimsicalhearts.com/2016/03/easter-bunny-rabbits/ 

 

Как да изработим главния герой на приказката? 

 

ПЛЕТЕНО ЗАЙЧЕ 

Много лесен начин да си направите зайче от плетено квадратче, като се 

изплеге квадратче със страна 20 бримки, после се тропосва един триъгълник 

и готово! 

 

http://happywhimsicalhearts.com/2016/03/easter-bunny-rabbits/
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Повече може да намерите тук: 

https://www.facebook.com/1998549666909048/photos/a.2016358125128202/2016

357955128219/?type=3&theater 

 

А ето и още една идея как да направим зайчето, което да стане част от 

нашата приказка!  

 

ЗАЙЧЕ, КОЕТО МОЖЕМ ДА УШИЕМ ОТ ФИЛЦ 

 

Прилагам кройка и клип как се прави: 

https://www.youtube.com/watch?v=x1AYYDY9wQ0 

 

https://www.facebook.com/1998549666909048/photos/a.2016358125128202/2016357955128219/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1998549666909048/photos/a.2016358125128202/2016357955128219/?type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=x1AYYDY9wQ0
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РИСУВАНЕ С ВОСЪЧНИ ПАСТЕЛИ 

 
 

 
 

 

Талантливата художничка Наталия Йешченко, чиито рисунки 

украсяват много валдорфски книжки, демонстрира как да си нарисувате 

зайчета с восъчни пастели:  
https://www.youtube.com/watch?v=F-

ACL32QCiY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Ad517TTWs5MpNP5BxNdO2N

wAcccNgxHmFZl6KJYcRxe2jVJ9XCc6bBuw 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F-ACL32QCiY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Ad517TTWs5MpNP5BxNdO2NwAcccNgxHmFZl6KJYcRxe2jVJ9XCc6bBuw
https://www.youtube.com/watch?v=F-ACL32QCiY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Ad517TTWs5MpNP5BxNdO2NwAcccNgxHmFZl6KJYcRxe2jVJ9XCc6bBuw
https://www.youtube.com/watch?v=F-ACL32QCiY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Ad517TTWs5MpNP5BxNdO2NwAcccNgxHmFZl6KJYcRxe2jVJ9XCc6bBuw
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ВЕЛИКДЕНСКИ РЕЦЕПТИ 
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БОЯДИСВАНЕ НА ЯЙЦА С ЕСТЕСТВЕНИ 

БАГРИЛА 

 
 

 

 
 
 

Подробности ще намерите като последвате този линк: 

https://feylandia777.blogspot.com/2013/05/blog-post.html?m=0 

 

 
 
 
 

 
 
 

https://feylandia777.blogspot.com/2013/05/blog-post.html?m=0
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НАДЯВАМ СЕ, ЧЕ СПОДЕЛЕНОТО ВИ Е БИЛО 

ПОЛЕЗНО! 

МОЛЯ, ПИШЕТЕ МИ ДАЛИ ИМАТЕ НУЖДА ОТ ДРУГИ 

ПОДОБНИ РЪКОВОДСТВА ЗА ДРУГИ ПРАЗНИЦИ ИЛИ ЗА 

НЯКОИ ОТ ДРУГИТЕ  ЗАНИМАНИЯ В ТИТАНИЯ.  

 
 

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО БЛОКФЛЕЙТА И 

РИСУВАНЕ! 
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Рудолф Щайнер 

(създател на Валдорфската педагогика) 
 

 

Из „Антропософски календар на душата” 
 

 

Великденско настроение 
 

7 - 13 април 
 

 

Щом от мировите широти 

 
Говори Слънцето към сетивата на човека 

 

И радост от душевни дълбини 
 

Със светлина във съзерцание се слее, 

 
Тогава изпод обвивките на себесъзнанието 

 

Политат мисли към пространствените далнини 
 

И смътно свързват 

 
Естеството на човека с Битието на Духа. 
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Втора седмица 
 

14 - 20 април 
 

 

Във външния сетивен свят 
 

Изгубва силата мисловна битието свое; 

 
Духовни светове отново 

 

Човека, потомъка свой, там откриват, 
 

Който зародиша си - в тях 

 
Но душевния си плод 

 

В себе си да намери трябва. 
 

 

Източник: https://www.aobg.org/calendar.php?ln=1&id=60&vid=1 

 

Валдорфската общност в България (родители, учители и 

сънишленици) е създала сайт, в който постепенно ще бъдат 

обединени всички налични свободни ресурси на български 

език: https://waldorfbulgaria.org/ 

Сърдечна благодарност към Дорина Василева за 

редакцията на книгата! 

  

ЗАЕДНО С ВАШИТЕ ДЕЦА БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ БОГАТИЯ 

СВЯТ НА ВАЛДОРФСКАТА ПЕДАГОГИКА! 

https://www.aobg.org/calendar.php?ln=1&id=60&vid=1
https://waldorfbulgaria.org/

	Ние сеем семенцата, семенцата тъй крехки,
	сипем ги нежно върху земята мека,
	добре ги завиваме, и те заспиват леко.
	Скоро връхчето наднича
	от една цепнатинка,
	растенията поникват,
	да ги полеем с вода.
	И ако почакаме двамина
	пораства тревичка в нашата градина.

