
КАКВО Е 

ВОДАТА ЗА ТЕБ?













СВАТБА



КРЪЩЕНЕ
По време на ритуала, свещеникът

чете специална молитва, докато
кръстникът държи в едната ръка
детето, а в другата – свещ. 

Свещеникът намазва детето с миро 
като прави малки кръстчета на 
челото, гърдите и ръцете му. Тук 
идва и моментът, в който се 
осъществява и самото „наричане”, 
което пречиства духа на кръщелника.

.



КРЪЩЕНЕ

 След това, детето се потапя в светена
вода три пъти в името на Отца, Сина и 
Светия Дух. Детенцето се подсушава и 
се обличат новите дрешки. 

 Свещеникът и кръстникът обикалят
казана със светена вода три пъти. От 
косичката на детето се отрязва малък
кичур коса, който се поставя в 
празната кутия.



ЗИМНИ
ОБИЧАИ И 
ТРАДИЦИИ



ЙОРДАНОВДЕН - БОГОЯВЛЕНИЕ

На този ден се извършва
освещаване на водата, прави
се литургия и водосвет. 

Църковният служител хвърля
кръст във водата, а който не 
се страхува от студа, скача 
след кръста в надпреварата за 
изваждането му. 



ЙОРДАНОВДЕН - БОГОЯВЛЕНИЕ

Поверието твърди, че 
смелчагата, който
успее да извади кръста
от ледените води, ще
бъде дарен със здраве
и щастие през цялата
година.



ЙОРДАНОВДЕН - БОГОЯВЛЕНИЕ

 Празникът се почита 

в цяла България. 

 Виждате литийно

шествие и велик 

водосвет край водите 

на река Лева във 

Враца.



ЙОРДАНОВДЕН - БОГОЯВЛЕНИЕ

ЛЕДЕНО МЪЖКО ХОРО В КАЛОФЕР 



БАБИНДЕН

Още преди изгрев Слънце
на Бабинден майките с 
деца от една до тригодиш-
на възраст отиват на 
чешмата да налеят прясна
вода. В котлето с вода 
пускат стрък босилек или 
здравец. 



БАБИНДЕН

Вземат калъп сапун и една
нова кърпа и се отправят 
към дома на бабата да ѝ
полеят ритуално вода, за да 
се измие. Това става под 
плодно дърво в градината.  



БАБИНДЕН

Всяка жена подава на бабата

сапун, полива ѝ вода върху

ръцете и я дарява с пешкир. 

От своя страна, бабата

закичва невестата с китка

здравец, вързана с 

мартеничка от червен и бял

конец. 



БАБИНДЕН

Цeлтa нa pитyaлa e чpeз 
вoдaтa жeнaтa дa ce пpeчиcти 
oт злитe cили, зaщoтo в 
нapoднитe пpeдcтaви 
възмoжнocтитe нa бaбaтa cа
cвpъxecтecтвeни – тя пoмaгa 
зa paждaнeтo нa нoвия живoт. 



ПРОЛЕТНИ 
ОБИЧАИ И 
ТРАДИЦИИ



ЦВЕТНИЦА

Обикновено на Цветница се 
изпълнява последния
лазарски обичай - кумичене. 
Преди обед всички лазарки се 
отправят вкупом към реката. 
Всяка носи със себе си китка
от цветя, върбово венче или 
малко хлебче, наричано кукла.





ЦВЕТНИЦА

Момите се подреждат една
до друга покрай брега или на 
мост над реката и 
едновременно пускат своят
знак - китката, венчето или 
хлебчето. 



ЦВЕТНИЦА

Онези девойки, чийто
венец или хляб бъде
понесен най-бързо от 
водното течение и излезе
най-напред пред 
останалите, се избира и 
провъзгласява за кумица, 
или кръстница на 
лазарките.



ГЕРГЬОВДЕН
 На 6 май православната църква

почита името на Свети Георги 
Победоносец. 

 Празникът предвещава
пристигащото лято и е свързан с 
новата стопанска година – затова
денят е изпълнен с много обичаи, 
свързани със земеделието, 
скотовъдството и здравето. 

 “Всяка капка гергьовски
дъждец жълтица носи”, смята 
народът. Щом вали в деня на 
Свети Георги, плодородна 
година ще е.



ГЕРГЬОВДЕН
На Гергьовден се практикува

обредно къпане в реки и извори, 
както и „къпане“ в роса. 

Добре е да се отъркаляме в 
росата за здраве. Който измие
лицето си с гергьовски капки от 
тревата ще прогони луничките. 

Болните се къпят в “лява вода” –
там където реката завива на ляво, 
за да се излекуват.

.



ОФОРМЛЕНИЕ НА
ЗАГЛАВКА НА РАЗДЕЛ

"ЛЯТО"
Подзаглавие

МОЛИТВА ЗА 
ДЪЖД



ПЕПЕРУДА

След като Пеперудата е 

облечена и накичена

цялата в зеленина и цветя, 

девойките я повеждат с 

песни из селото. 

Пеперуденската група

влиза във всеки дом.



ПЕПЕРУДА

Стопанката я посреща с 

менче с вода в ръце и 

полива обилно Пеперудата.

Тя се тръска от водните

капки, като размахва ръцете

си встрани и наподобява

летежа на птица.



ПЕПЕРУДА

 Накрая стопанката посипва

Пеперудата с брашно през

сито и благославя: Както се 

сее брашното, тъй да се 

изсипе дъждът! 

 Търкулва ситото по земята.

Ако то се захлупи, вярват, че 

годината ще е плодородна.



ПЕПЕРУДА

 След като Пеперудата и нейните

дружки обходят селското землище 

с всички кладенци, чешми и 

извори, те се отправят към реката.

 Там събличат Пеперудата, 

хвърлят облеклото ѝ от зеленина

по течението и я изкъпват във

водата. Всички се плискат

взаимно и си пожелават скоро да 

завали.



ГЕРМАН

Обичаят е известен в цяла Северна

България и в Странджа. Свързан е 

с изработването на глинена кукла -

Герман, която погребват като

умрял човек.

В селата около град Монтана 

Герман или Гечо се нарича една

жива жаба, която момите и жените 

погребват край реката. 



ГЕРМАН

 Често моми и вдовици ходят на 

гроба на Герман на третините и 

деветините от смъртта му и 

палят свещи.

 Ако се случи така, че завалят 

проливни дъждове, момите

отиват да извадят глинената

фигура на Герман от гроба, за да 

спре пороят.



КАКВО НАУЧИХМЕ?

1. Традиция, при която мъж и жена 

сключват съюз на любовта им.

2. Обичай, при който се хвърля кръст

във воден басейн.

3. Обичай, при който девойки викат

дъжда. 

4. Обичай за дъжд, при който се прави

глинена кукла или в някои райони се 

използва жаба.

.

1.

2.

3.

4.

С В А Т Б А

Й О Р Д А Н О В Д Е Н

П Е П Е Р У Д А

Г Е Р М А Н



Чистата вода е благословия, тя е живот, 

здраве, храна, отдих, енергия, дом, сила. 

Тя е вечен кръговрат, спокойствие и стихия.

Водата е нужна на всички живи същества. 

Тя е животоспасяваща за хората, които нямат

достъп до чиста питейна вода. Затова трябва

да я опазваме чиста и да я пестим.

Лъчезара и Патрисиа, 6 б клас


