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Международният ден на семейството
тази година е под надслов
„Осигуряване на баланс между
работата и семейството“.

Целта на празника е да отбележи

не само хубавите и щастливи

мигове, а и да обърне внимание на

проблемите.



Какво е 
семейството?

Международен ден на семейството

Денят на семейството се празнува на 15 май. Той е обявен за

такъв от ООН през 1993 г.

Семейството представлява социален и личен кръг, в който се

споделят ценности, поведение и модели на възпитание.

 Какво значи думата семейство?

- Хора, които са близки един на друг;

- Роднините са част от широкия семеен кръг.

Семействата могат да бъдат малки и големи. В големите

семейства има братовчеди, лели, чичовци, баби, дядовци и т.н.

Малките семейства могат да имат само един родител.

 Как да бъдем шастливи в семейството?

- Трябва да споделяме времето си заедно, да се уважаваме и

обичаме. Родителите се грижат за децата си, разговарят с

тях, споделят мечти и цели, подкрепят ги. За да бъдем по-

щастливи в семейството е нужно да си помагаме един на друг

и понякога да правим компромиси.

Стефан



Семействата са
различни, но общото
между тях е обичта.



Семейството е 
най-ценното.

Семейството за мен

Семейството е най-ценното, което имам. Изпитвам

радост, когато сме заедно и се научавам на нови неща.

Най-хубавите ми спомени са преживените със

семейството.

Мисля, че е нужно то да те подкрепя винаги и най-вече в

трудните моменти. Пример за това е, че не бих се

справила сама, без помощта на моите родители в

сегашните условия на дистанционното обучение. Татко ми

помага с техническите новости, а мама с учебния

материал и домашните работи.

Необходимо е да ценим и пазим семейството си, защото

никой с нищо не може да го замени. Според мен човек без

семейство би се чувствал като най-самотният на света.

Габриела



Семейството е 
всичко!

Георги



любов,
доброта,
щастие.

Семейството е:

Дария



Семейството е гнездото, в
което взаимно се подкрепяме,
обичаме, разбираме и си помагаме.
В това гнездо съм сред любимите
хора.

Дара



Семейството е 
сигурност.

Борис



Моето 
семейство е 

сплотено.

Моето семейство

Аз обичам моето семейство. Ние сме щастливи заедно. Имам

по-голям брат, който е много мил и забавен. Част от

любимите ми занимания са с мама да готвим и да четем

книги.

С татко най-често обсъждаме различни теми. Имаме

домашен любимец – малка синя рибка. Всички се грижим за нея.

Аз обичам моето семейство, защото сме сплотени, задружни

и мили. Моето семейство спазва всички наложени мерки.

Стоим си вкъщи и рядко излизаме навън, освен по работа. Също

така участваме в благотворителна кампания за набиране на

средства за българските лекари. Смятаме, че по този начин

можем да разпръснем частица добро в тези така трудни за

тях моменти!

Кристина



Семейството е 
обич!

Мартин



Семейството е 
радост.

Биляна



Семейството е 
усмивка.

Калоян



За мен 
семейството е 
незаменимо!

Семейство

За мен семейството е най-важното нещо на света,

защото не можеш да го замениш. То те подкрепя

винаги. Сега, когато сме под карантина, мама и татко

ми помагат в ученето. Със сестричтата ми и

братчето ми играем заедно.

Чувството за хумор е едно от нещата, които ни

свързват като семейство. Щастливото семейство е

като рай.

Вярвам, че светът е едно голямо семейство и трябва

да си помагаме взаимно.

Елена



Семейството и 
домът ми сега 
са училище.

Йоан



За родителите 
семейството е 

грижа за децата.

Константин



Семейството е 
моята опора.

Моето семейство

За мен моето семейство е моята опора и подкрепа. То е
най–ценното нещо в живота ми.

Моето семейство е четиричленно – мама, татко, аз и
малкото ми братче. Моите баби и дядовци живеят на село.
Редовно ги посещаваме. На празници сме при тях. Заедно
празнуваме и се веселим. Много сме сплотени. Аз съм
благодарен,че имам такова семейство.

С моите родители прекарваме много хубави и незабравими
дни. Организираме си редовно екскурзии, почивки и разходки,
изпълнени с много радост и приятни преживявания. Те ми
осигуряват не само дом, уют, спокойствие и топлина, но се
грижат за мен и ме обсипват с любов. Стараят се да имам и
всичко необходимо в дистанционното обучение. Аз мога да
разчитам на тях.

Моите родители са готови да направят всичко за мен, за
да бъда добре и да се чувствам щастлив.

Виктор



Александра

Членовете на моето семейство са

майка ми, баща ми и сестра ми – те са ми
всичко. От тях получавам много любов и
разбиране.

Според мен съучениците и учителите
ми също са като част от това
семейство. Помагат ми, когато имам
затруднения, особено сега във
виртуалната ни класна стая.



Алекс

Семейството е 
компас, който 

ни води.

Семейството е най-
важното нещо на 
света. Семейството е 
компасът, който ни 
ръководи.   
Семейството ни 

вдъхновява да 
достигаме върхове и 
ни помага, когато сме 
паднали.



Семейството е 
спокойствие.

Джулия



Семейството е 
подкрепа в тези 
трудни времена.

Ралица



Винаги заедно.

Десислава



Домът ми

Нашето любимо хоби е да гледаме футбол, а

любимата ни храна е диня.

Имаме домашен любимец. Тя е котка и се

казва Пуфи. Много я обичаме.

Любимият спорт на семейството е футбол.

Домът е там, където е семейството.

Валентино



Моето семейство

Мама и татко са моето
семейство. Аз получавам подкрепа
и от роднините си - баба и вуйчо.
Като част от семейството
чувствам и домашните си
любимци - рибките и кучето,
цветята и гората, добрите ни
учители и класа ми 4б. Те всички
ме правят щастлив.

Васил

Обичам моето голямо 
семейство!



Как ще 
отбележим 

международния 
ден на 

семейството?

 Ще прекараме деня със семействата си.

 Ще учим заедно.

 Ще приготвяме храната си заедно.

 Ще се разходим сред природата.

 Ще играем на семейни игри.

 Ще гледаме любим филм.

 Ще караме велосипеди заедно.

 Ще направим семейно селфи.

 Ще се посмеем заедно, за да сме здрави!




