
Сценарий  за 1 март 
„Баба  Марта бързала, мартенички  вързала” 

 
Започваме партито с раздвижваща игра . 
След това децата сядат на килима и започваме разговор за това, кой празник е 
днес. 
     Днес празнуваме денят на Баба Марта. Тя винаги идва при нас на 1 март. 
Това е нейния ден. 
- Деца, вижте тази червена кърпа. Ще я развея близо до прозореца, отдалеч да 
я види Баба Марта и все весела да ходи, вместо да фучи, да се засмее. 
- А сега нека да да ви прочета няколко стихчета за Баба Марта. Така ще я 
повикаме по-бързо да дойде при нас. 
 
 Стихотворения: 
Взела две игли от Ежко,  
прежда от върбите взела,  
Баба Марта тази заран  
мартенички е изплела.  
 
Ето ти една за здраве,  
ето ти една за сила.  
Баба Марта на децата  
пролет днес е подарила. 

 

БабаМарта-троп,троп,троп,  
бърза през горицата,  
мартенички цял вързоп  
носи на дечицата.  

-Бабо Марто,чик-чирик-  
вика й врабченцето,  
мартеничка ми вържи  
пъстра на вратленцето. 

 - Готови ли сме да я посрещнем? Хайде да я повикаме:  

- Бабо Марто, чакаме те всички.Идвай, идвай, Бабо Марто! 

Влиза Баба Марта. 

Б.M.- Добър ден, деца! Чух, че ме викатe. Видях, че развявате червената кърпа. Тръгнах 
по една пътечка и тя ме отведе право при вас –  весела и засмяна.Познахте ли ме коя 
съм? 

- Рано съм станала, дълъг път съм извървяла, за да дойда при вас и да ви закича с 
мартенички. 

„Мартенички, мартенички бели, 

бели  и червени.” 

Настаняване на Баба Марта да седна.  

- Знаете ли какво означава белия и червения цвят? Червеният може да прогонва 
болестите и злото, а бялото носи чистота и дълъг живот. 

- Деца, вие сигурно знаете песнички и стихотворения и искате да попеете. Но 
първо да ви покажа какво съм ви донесла. Нося ви пълна кошничка с 
мартенички за всички вас,които сте били много послушни, така ли е , деца?С 
много любов и радост изработих тези мартенички за вас, за да мога да закича 
всяко едно дете на този празник. И тази медена питка е за вас, деца. Нека всяко 



дете, което идва при мен да хапне от питката, за да бъде здраво, бяло и червено 
през цялата година. 

Децата минават и Баба Марта връзва на всяко дете мартеничка. На всяко дете след 
закичването с мартеничка се дава и парче от питката с мед. 

- А тук съм направила и една голяма мартеница за вашата занималня. На нея съм 
завързала сребърна паричка и синьо манисто. Те ще пазят всички, които живеят 
в този дом от болести и зло. 

- Вие знаете ли песничка за мартеничките? Хайде, попейте ми, докато си почивам. 

Галя и Злати  пеят с децата. 

-Браво, деца. Много хубаво пеете. А можете ли да танцувате? 

- Не, Бабо Марто. Децата са още малки. Но тук сме поканили децата -танцьори от 
балет „Кала”. Те искат да  потанцуват за всички нас, и за теб, Бабо Марто. Да ги 
видим! 

Балет „Кала”-Първи танц. 

- Много ме зарадвахте. Чудесно танцувате, деца! За този хубав танц съм Ви 
подготвила и на Вас мартенички-да сте бели и червени,весели,засмени. 

- Освен мартеничките и питката съм Ви донесла и торбичка със семенца, мили 
дечица. Семенцата посейте днес, защото каквото посеете днес, ще поникне и ще 
даде стъбълце.  

- Балет” Кала”- Втори танц. 

- А сега аз ще вървя. Още много деца ме чакат да  им  вържа мартенички. 
Довиждане. Бъдете  живи и здрави,и много, много послушни. 

 


