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“TOY STORIES: portraits 

of children and their 

toys around Europe“

Fifth project meeting-

Antaliya, Turkey – 18-

22.04.2022
На 18.04.2022г. започна 

работната среща в турското 

училище. Бяхме посрещнати 

сърдечно и за нас имаше 

подготвено представление, в 

което деца от училището 

представиха традиционни песни 

на езиците на страните 

партньори. Детето, което бе с 

българският флаг на гърдите изпя 

песента „ Зайченцето бяло“ на 

много добър български език и 

почти без акцент. Удоволствие бе 

да слушаме популярната у нас 

детска песничка в Турция, 

представена от турско дете! 

Учителите участници в срещата 

участваха в работна среща.



“TOY STORIES: portraits of children 

and their toys around Europe“

Antaliya, Turkey – 18-22.04.2022

• Децата от страните партньори 
представиха подготвеното от тях.
Нашите деца представиха на добър 
английски език четири презентации: 
„Natural toys”, “Toys made from 
natural objects”, “Toys, made from 
wood”, “Sea and forest animals-toys”. 
Всички наши презентации бяха 
много интересни и бяха гледани и 
слушани с интерес от всички!

На следващия ден

отново бяхме в

училището, за да

представим нашите

презентации по темата

на срещата „Играчки,

изработени от

природни

материали“.



“TOY STORIES:portraits of children and their toys around 

Europe“ Fifth project meeting-Antaliya, Turkey

Second day - 19.04.2022
След представянето на 

презентациите на децата 

от всички страни 

партньори посетихме 

старата част на 

гр.Анталия. Посетихме 

Музея за играчки на 

гр.Анталия и 

разгледахме богатата 

колекция от различни 

играчки и от различни 

исторически периоди. 

Обядвахме в автентичен 

ресторант в стария град, 

след което посетихме и 

Музея на гр.Анталия –

запознахме се с 

историята на града и 

интересните 

археологически 

експонати.



“TOY STORIES:portraits of children and their toys around 

Europe“ Fifth project meeting-Antaliya, Turkey

Second day - 19.04.2022

Интересни 

експонати в 

Музея на 

гр.Анталия 



Сутринта на третия ден от 

работната среща се 

разходихме по плажа преди 

закуската. След това 

участвахме в парада по случай 

Международния ден на детето 

в Турция. За участието си в 

парада всички бяхме облечени 

в бели тениски и носехме 

националните знамена на 

своите страни. 

“TOY STORIES:portraits of children and their toys around 

Europe“ Fifth project meeting-Antaliya, Turkey

Third day - 20.04.2022

. В парада 

имаше 

участници от 

Турция, 

Естония, 

Литва, 

България и 

др. страни



След участието в парада, участвахме и в церемонията по откриването на празника. 

С удоволствие взехме участие в някои дейности от церемонията и гледахме 

представлението за Фестивала на децата.



Следобед през същия ден отпътувахме с автобус до 

гр.Аспендос. Разгледахме античния град и впечатляващия 

амфитеатър. След това посетихме водопадите в Манавгат. 

Последното интересно събитие за деня бе посещението на 

живописния град Сиде, древните археологически паметници и 

храма на Аполон. Завърнахме се в Анталия изморени, но с 

много прекрасни впечатления от този незабравим ден!



“TOY 

STORIES” 
Fifth project 

meeting-

Antaliya, 

18-22.04.2022-

Fourth day.

На следващия- четвърти 

ден от срещата за нас 

отново бе организирано 

пътуване до културни и 

исторически 

забележителности. Първо 

посетихме музея на 

открито „Местните хора 

от Анталия“ – Yoruk Toys

и парка Yoruk. Обядвахме 

до реката. 



След обед 

отпътувахм

е с автобус 

до 

археологич

еския обект 

Phaselis.

Разгледахме запазеното от старинния 

град, портата на Адриан, качихме се до 

останалите стени от сгради. 



След посещението на 

историческия древен 

град имахме свободно 

време до морето –

децата общуваха един 

с друг, играха с топка, 

събираха красиви 

камъчета и раковинки. 

Едно от нашите деца 

изработи лодка от 

природни материали 

(чудесен пример по 

темата на работната 

среща) – от кората на 

дърво, с мачта от 

пръчка, с фигурки, 

наподобяващи 

моряци. Сред смях и 

разговори децата 

пуснаха лодката в 

морето. А ние се 

впечатлихме от 

детското творчество и 

способности!



На 18.04.2022г. – последния ден 

от работната среща, всички 

отново се събрахме в турското 

училище. За децата бе 

предвидено да изработят играчка 

от дърво. На всички тях бяха 

раздадени материали, а те 

трябваше сами да сглобят своята 

играчка. Под ръководството и с 

помощта на турски учител всяко 

дете изработи собствената си 

играчка – количка, която всеки 

взе със себе си у дома. 

“TOY STORIES” 

Fifth project meeting-

Antaliya, 

18-22.04.2022-Fourth day.



Учителите координатори проведоха работна среща 

за оценяване на проекта и разговори относно 

финалния отчет.

След обед бяха раздадени тържествено 

Сертификатите на всички участници в срещата. 

Вечерта бе предвидена за прощална вечеря.
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