
15МАЙ-МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН
НА СЕМЕЙСТВОТО
ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА 8В КЛАС











КАКВО ЧЕСТВАМЕ НА 15 МАЙ? 

• На 15 май честваме

Международния ден на

семейството. Обявена е от

Генералната асамблея на

Организацията на обединените

нации с решение на ООН.

• Тяхното решение се провело на 20 

септември 1993г. От 1994 насам

всеки път празнуваме този празник. 









КАКВО Е ЗНАЧЕНИЕТО НА ДУМАТА?

• Значението на думата семейството
означава любов, уют и спокойствие. 

• Това са хората на, които можеш да
споделиш проблемите си, защото знаеш, 

че ще ти помогнат да ги разрешиш.

• Това са хората на, които можеш да
споделиш щастието си, защото знаеш, че
ще се радват за теб.

• Това са хората на, които можеш да
разчиташ.







КОИ СА НАЙ-ХУБАВИТЕ МОМЕНТИ?

• Когато седнем на една маса и

заедно закусваме ,обядваме и

вечеряме.

• Когато правим нещо заедно. 

Например гледаме филм, готвим, 

слушаме музика, разхождаме се, 

играем, споделяме и сме

щастливи.



НАД КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ЗАМИСЛИМ?

• За двама влюбени най-голямото щастие е
да имат дете. Това е най-хубава промяна
в техния живот. Тогава те стават родители. 

Едно дете получава от майка си- грижа от
баща си- отдаденост. От двамата много
любов, подкрепа, всеотдайност и живот
без страх.

• За родителите техните проблеми остават
на заден за тях щастието на децата са им
ги прави радостни.





ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА СМЕ БЛАГОДАРНИ?

• Затова, че сме здрави, имаме

покрив над главите си, облечени

, чисти, изучени и нахранени.

• Затова, че когато сме далече от
семейството си има кой да те

чака и да чакаш.







КАКВО НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА ПРАВИМ С
РОДИТЕЛИТЕ СИ?

• Д не ги пренебрегваме.

• Да не ги изоставим.

• Да не ги обиждаме.

• Да не ги лъжем.

• Да не бягаме.

• Да не им се подиграваме.

• Те не заслужават нито едно от тези, 

защото те правят всичко, за да сме добре.









СЕМЕЙСТВОТО Е НАЙ-ВАЖНОТО НЕЩО НА СВЕТА!
НИКОГА НЕ ГО ПРЕНЕБРЕГВАЙТЕ!
ОСТАВАЙТЕ ПОВЕЧЕ ЗАЕДНО!
ДРУГИ РОДИТЕЛИ НЯМА ДА ИМАТЕ!
ОБИЧАЙТЕ СЕ С ЦЯЛОТО СИ СЪРЦЕ!
ПРАВЕТЕ НЕЩА ЗАЕДНО!
СЪБИРАЙТЕ СЕ ПРИ ВСЕКИ УДОБЕН МОМЕНТ!
РЕШАВАЙТЕ ПРОБЛЕМИТЕ СИ С ТЯХ!
СПОДЕЛЯЙТЕ!
ТОВА СА ХОРАТА, КОЙТО НЯМА ДА ВИ СЕ ПОДИГРАВАТ!
















