
W  dniach od 1 maja do 15 czerwca br. realizowaliśmy 
w przedszkolu projekt zatytułowany: „Bułgarska Ma-
jówka” – jako jedno z wielu podejmowanych przez nas 
działań, zmierzających do rozwijania postaw proeuropej-
skich dzieci. Przedsięwzięcie to współfinansowane było 
ze środków  Domu Europejskiego przy Fundacji Rozwoju 
Śląska i Inicjatyw Lokalnych oraz Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego, a   pozyskanych dzięki udzia-
łowi w konkursie tzw. „Małych Dotacji”.Pomysłodawcy 
i organizatorzy konkursu próbowali zachęcić uczestni-
ków do bliższego poznania jednego z nowych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – Bułgarii lub Rumunii.  
Nam  - przedszkolnej gromadzie – szczególnie interesu-
jące wydało się poszukiwanie skarbów kulturowych Buł-
garii – zważywszy, że o informacje wcale tutaj nie łatwo.  
Na drodze licznych poszukiwań, po lekturze wielu cza-
sopism, stron internetowych, przewodników, a zwłaszcza 
dzięki uprzejmości Bułgarskiego Instytutu Kultury w War-
szawie, udało nam się zebrać ciekawe materiały. To z kolei 
stało się bodźcem do przygotowania folderu – czyli mini 
– przewodnika po zwyczajach kulturowych i kulinarnych 
państwa, leżącego na Bałkanach.
Foldery zostały następnie rozpowszechnione w naszej ma-
łej społeczności lokalnej, zebranej na „Bułgarskiej Majów-
ce”, która miała miejsce 24 maja br. Uczestnikami spotka-

nia byli: najbardziej zainteresowani, czyli Przedszkolacy 
z PP Narok, koleżanki i koledzy z PP nr 1 w Lewinie Brze-
skim oraz Rodzice i  zaproszeni goście. Spotkanie miało 
iście „majówkowy” charakter – dopisała piękna, słoneczna 
aura, a na stołach pojawiły się liczne  smakołyki, choć tym 
razem w nietypowym wydaniu: banica z musem rabarba-
rowym, sałatka zielona, grecka i szopska, i nie tylko...* 
Co najważniejsze, biesiada została okraszona niezwykłym 
występem dzieci, które zaprezentowały m.in. bułgarski 
taniec „choro”, przedstawienie teatralne „Czerwony Kap-
turek – Marteniczka” oraz własnoręcznie przygotowa-
ną książeczkę, starannie wypełnioną  cyrylicą. W trakcie 
przeglądania książki, uczestnicy mieli okazję poznać syl-
wetki Świętych – Cyryla i Metodego – Patronów Europy, 
a zarazem prekursorów pisma Słowian. Poznana bogata 
spuścizna kulturowa Bułgarii zachęca do dalszego odkry-
wania jej walorów... Tym bardziej, że już  wakacje, a zatem 
– kto tylko może – niech rusza na podbój Bałkanów, na 
„wakacje pełne szczęścia, słońca, kolorów i wina...”. Na 
te i inne atrakcje, które nie zostały przedstawione a zapew-
ne czekają na wszystkich mieszkańców gminy Dąbrowa 
polecają dzieci i nauczycielki PP w Naroku Anna Nogas, 
Gizela Przybyła
*przepisy na stronie internetowej: 
  www.przedszkolenarok.gminadabrowa.pl

BUŁGARIA POZDRAWIA EUROPĘ...
 PP Narok: Wymiar europejski

Pani Ania Nogas zachęca dzieci do odkrywania 
tajników cyrylicy bułgarskiej

W królestwie bułgarskich sałatek i potraw – tworzonych pod kie-
runkiem Pań Dyrektorek z PP nr 1 w Lewinie Brzeskim i Naroka

Prezentacje udały się znakomicie, 
 dopisała publiczność, aura i dobry humor

Bułgarski taniec „choro” 
stał się prawdziwym przebojem „Majówki”


