
15 МАЙ – МЕЖДУНАРОДЕН 

ДЕН НА СЕМЕЙСТВОТО 



15 май честваме 

Международния 

ден на семейството. 

Обявен е от 

Генералната 

асамблея на 

Организацията на 

обединените нации 

с решение на 

Общото събрание 

на ООН от 20 

септември 1993 г. и 

се чества от 1994 г. 

насам. 



   Да имаш 

място, където 

да отидеш – 

това е домът. 

Да имаш някой, 

който да 

обичаш – това е 

семейството. 

Да имаш и 

двете – това е 

благословия 



Всяка година Международният ден на 

семейството се провежда под различен 

надслов. Целта на празника е да 

отбележи не само хубавите и щастливи 

мигове, а и да обърне внимание на 

проблемите. 





РАЗЛИКИ МЕЖДУ 

ИДЕАЛНОТО И 

НОРМАЛНОТО 

СЕМЕЙСТВО 

    Романтика – в 
идеалното семейство 
мъжът е романтичен 
всяка седмица. Жената 
също. В нормалното 
семейство романтиката 
е възможна само след 
сериозно планиране и 
„Майка ти може ли да 
гледа децата за една 
вечер?“. Защото в 
живота има и 
обикновени дни, в които 
просто работим, 
говорим си малко, после 
вечеряме и спим. 

 



   Семейната Коледа - в 
идеалното семейство 
празниците са извор 
на смях и веселие, 
синхронно готвене 
със свекървата и 
песни край 
камината. В 
нормалното 
семейство все някой с 
някого се кара, 
пилето е леко 
поизгоряло и 
десертът не се е 
получил. И всички си 
отдъхваме, когато се 
приберем у дома. 

 



   В идеалното семейство 

двамата все си 

разказват забавни 

истории, смеят се и се 

държат за ръце. В 

нормалното семейство 

има смешни и тъжни 

дни, тихи дни, дни, в 

които ни се говори или 

ни се пее, дни, в които 

не искаме да се 

виждаме, и такива, в 

които не можем един 

без друг. Защото 

животът е шарен и ние 

сме различни всеки 

ден. 



   Но независимо дали семейството ни е 

идеално или не, ние трябва да ценим 

всеки един миг, прекаран с него, защото 

семейството е всичко. Приятелите ни 

идват и си отиват, гаджетата също, но 

семейството – то е завинаги.  



ЗАТОВА НИКОГА 

НЕ ЗАБРАВЯЙ: 

    - да се обаждаш на семейството 

си не само в тежки и трудни 

моменти за теб 

- да не пропускаш семейни 

сбирки заради някой рожден 

ден на приятелка 

- да казваш „Обичам те“ не 

само когато и ти се нуждаеш 

да чуеш същото 

- не пренебрегвай семейството 

заради работата си, защото тя 

няма свършване 

- семейството (и никой друг) 

ще ти прости всички грешки, 

независимо какви са те 



Благодаря за 

вниманието!!! 

Направено от София 9а клас 


