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Пъстро детско утро даде начало на Маратона на четенето и на проект „Моята представа
за мира”
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Повече от 100 деца от три плевенски детски градини днес озариха с усмивките, песните
и театралните си превъплъщения Артзалата на регионална библиотека „Христо
Смирненски”. Малчуганите от ЦДГ „Щурче”, ОДЗ „Дружба” и ЦДГ „Кокиче” бяха
подготвили впечатляваща програма за градското детско утро „Смехът на децата слънцето на земята”. С него беше открито единайсетото издание на Националния
маратон на четенето под мотото „Походът на книгите”. Инициативата стана част от
проекта на сдружение „Учебна работилница Европа” – Плевен „Моята представа
за мира”. Първите детски рисунки, пристигнали за участие в конкурса на същата
тема по този проект бяха подредени в залата и станаха фон на детския празник.
Стихотворение за мира на обичания от поколения българи детски автор Ран Босилек
прочетоха директорите на трите детски градини: Маргарита Абрашева, Елка Дунчева и
Христинка Рангелова. Техните малки възпитаници представиха драматизации на
приказките „Умна девойка”, „Баба Меца и човекът”, „Дядо вади ряпа”, „Клан-клан
недоклан”, рецитираха стихчета и пяха песни по текстове на Ран Босилек, от чието
рождение се навършват 130 години. А най-много, естествено, бяха драматизациите по
веселите и славни преживелици на Патилан и неговата дружина - в залата на
Регионалната библиотека имаше три Баби Цоцолани и десетки патиланци, които се
надпреварваха да покажат по-весели, по-смешни и по-пъстри случки от любимата на
всички книга „Патиланско царство”.
Да бъде земята царство на мира и на децата беше посланието на празника. Той завърши
с песента „Родна реч” по стихотворението на Ран Босилек, изпълнена от всички деца от
ЦДГ "Кокиче". А по идея на специалния гост на утрото – експертът по предучилищно
образование в РИО на МОН - Плевен, Маруся Додова, всички – деца, учители и гости,
рецитираха заедно стихотворението „Родна стряха”.
Директорът на РБ „Христо Смирненски” Аня Михова приветства децата и връчи
подарък на трите детски градини - интерактивна обучаваща игра. Трите директорки
получиха сертификат за участие от председателя на сдружение „Учебна
работилница Европа”, Пенка Спасова.

Детското утро беше организирано от екипа на Детския отдел на библиотеката, с
помощта на група доброволци - ученици от различни плевенски гимназии.

