
ИДЕЯТА НА ПРОЕКТА Е ЗАЕДНО С ДЕЦАТА 

ДА УСЕТИМ И СЪПРЕЖИВЕЕМ МИНАЛОТО 

НА КАПАНЦИТЕ, ТЕХНИТЕ ТРАДИЦИИ И 

ОБИЧАИ.

ПРОГРАМА „ ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ“

„КАПАНСКА МАГИЯ“ 
ПРОЕКТ НА 

ВТОРИ „Г“ КЛАС
ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР.РАЗГРАД



ФАЗА „ОПОЗНАВАМ“
През месец октомври посетихме с учениците „Етнографски музей“ –гр.  Разград и с
любезното съдействие на г-жа Даниела Ганчева, научихме много интересни факти за
тази етнографска група. Нашата библиотекарка, г –жа Виделина Неделчева, бе така 
любезна да ни покаже, прочете и разкаже интересни факти от книгата „Капанци“.
Децата се запознаха с живота на капанците чрез различни клипове за живота им, 
снимки и чрез филма, чрез който се пресъздава капанска сватба –заснет в с. Осенец и 
любезно предоставен от родителите на Мартин Ростислав, които са и участници в 
него.



Гостува ни и Борислава Иванова –майката на Марти  Ростислав , която   ни  
изигра капанска ръченица, като бе облечена и в капанска носия. Разказа ни и  

за традициите и обичаите на капанската сватба, а също и  за 
възникването и направата на „Камилчена китка“. 



Г-жа Николинка Ангелова -която съхранява и предава на поколенията традициите и 
обичаите, ни разказа и показа ръчно везани шевици, традиционни за капанските

носии за делник и празник.



ФАЗА“ИЗБИРАМ“
Сформирани бяха 3 екипа от по 6 ученика. 

Първи екип –идеята на екипа бе да се  изработят мартеници, книгоразделители, 

гердани, химикали и  гривни с капански мотиви и с шевици, и да подготвят 

благотворителен базар за първи март. Със средствата , които бъдат събрани да се 

подпомогне дете в нужда. 

Втори екип –учениците решиха да организират  ревю на дрехи с капански шевици. 

Първоначално да създадат шевица , с която да украсят своите дрехи от… 

найлонови пликове.

Трети екип -да  се  изработи пано на шевица от пластмасови капачки. Идеята за 

дизайна ще бъде техен, а самото пано ще бъде изработено  съвместно, с помощта 

на жокер „Помощ от госпожите“.



ФАЗА „СЪЗДАВАМ“
През месец февруари целият клас вложиха много труд, старание  и любов, и  
изработиха невероятно красиви мартеници, книгоразделители и други артикули с 
шевици. В края на месеца организирахме благотворителен базар. Сумата от 400 лева, 
която бе събрана от него, бе разпределена поравно и с парите подпомогнахме
семействата на Симона –ученичка в 4 „г“ клас в същото училище и тригодишния
Данчо .



Изработихме и модел на капанска шевица и шевицата „Дървото на живота“ , които
ще са необходими за украса на нашите „дизайнерски“ носии.



С голямо въображение, старание и желание, в края на нашия проект  

изработихме пано „Капанска магия“ с помощта на различни по 
цветове пластмасови капачки.



Работихме в екип, но ни помогна и жокерът
„Обади се на… госпожата“, защото се наложи да 

използваме силиконов пистолет.



Усилията си заслужаваха, защото се 
получи невероятно красиво пано.



И НА ФИНАЛА С УСМИВКА ВИ КАЗВАМЕ :

„ ОТ СКРИНА НА БАБА ПО – ГОТИНО НЯМА“

Това бе нашият  проект за   мечтатели и капански създатели!
Благодарим за вниманието!

Учениците от II“Г“ клас с ръководители: г – жа Светлана Янкова 
и г – жа Десислава Минева 


