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Протокол от среща на ГСС 

 

Населено място: с. Злато поле, община Димитровград      Дата: 01.03.2016г. 

Дискутиран проблем/тема: Баба Марта бързала мартеници вързала 

Описание на проблема:  Един от най хубавите пролетни празници, това е първи март. По традиция българският 

народ прави мартеници, които връзва на близки, приятели и най-вече на децата да са здрави, бели и червени 

като самите мартеници. На този ден празнуват и всички самодейци.  Затова  ГСС решихме да приготвим 

мартеници и да посетим ОДЗ „Звънче” гр. Димитровград, за да зарадваме децата с кратка програма и да им 

завържем мартеници за здраве. За празника на самодееца да приготвим грамоти за всички самодейци в знак на 

признателност към тяхната художествено- творческа дейност. 

Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Тенчо Тенчев предложи 

Виолета Петкова, да влезе в ролята на Баба Марта, да разкаже легендата за възникването на мартеницита, а 

Евгения Стоева и Минка Тилева да са помощничките на баба Марта. За целта групата, която ще посети детската 

градина, ще бъде облечена с традиционни фолклорни носии. Да се изготвят грамоти за всички самодейци към 

читалището и да им бъдат връчени. Да бъдат поканени самодейци и ГСС от селата Долно Белево и Брод. 

Взето общо решение за разрешаване на проблема:  Планира се на първи март от 9,00 часа ГСС, облечени в 

носии да бъде в детската градина. Виолета Петкова да влезе в ролята на Баба Марта и да разкаже легендата за 

мартеницита, да изнесе музикална програма на децата. 

 На 28.02. ГСС да се събере в читалището и да направи мартениците за децата.   

Да се направи уговорка с директорката на детската градина за посещението.  

На 01.03.2016 от 15 часа да се наградят самодейците по случай ден на самодееца и да се изнесе богата 

фолклорна програма. 

Ангажирани лица: Тенчо Тенев – наставник на ГСС, Евгения Филипова- наставник на ГСС, Минка Тилева и Виолета 

Петкова 

Предприети действия: На 28.02. ГСС се събрахме и приготвихме 150 бр. мартеници. 

На 01.03.2016 година, в 9,00 ГСС пристигна в детската градина. Децата бяха уведомени и очакваха баба Марта с 

нетърпение. Баба Марта поздрави децата и им разказа легендата за мартеницата, а децата на свой ред 

поздравиха ГСС с песни и стихчета, след което Баба Марта и помощничките й завързаха на всяко дете по 

мартеница с пожелание да са бели и червени.  
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От 15 часа, самодейците и ГСС от селата Злато поле, Брод и Долно Белево се събрахме в ритуалната зала на Злато 

поле и наградихме самодейците, с грамота за принос в развитието на художествено – творческата им дейност и 

изнесохме богата фолклорна програма. 

Постигнати резултати:  С появата на Баба Марта в ОДЗ „Звънче” зарадвахме над 100 деца, на които вързахме 

мартенички и изнесохме програма. По този начин запознахме децата с българсите традиции и обичаите, които се 

изпълняват на 01.03. Сигурни сме че това ще остане  като траен детски спомен в тяхното съзнание и ще ги накара 

и самите те да бъдат самодейци и да познават българските традиции и да ги спазват.  

Със награждаването на самодейците ние показахме почит и уважение към тях и вярваме, че те се почустваха по-

значими и оценини като хора на изкуството.   

Дата: 11.03.2016г.     Изготвил: Тенчо Златков Тенчев                          


