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МКБППМН и Община Никола Козлево обявява  конкурс за  
изработване на интерактивна коледна книжка – „Лапбук“   на 
тема: „Празникът Коледа – край домашното огнище“ и 
утвърждава следните регламенти на конкурса: 
 
Общи положения: 

Конкурсът „изработване на – Лапбук“    се организира от МКБППМН и Община 
Никола Козлево на тема:  „Празникът Коледа – край домашното огнище“. 
 
Пояснение: 
Лапбукът представлява книга на дадена тема, в която върху картонена основа са творчески 
разположени различни малки книжки, джобчета, сгънати листове и др. с текст и/или 
картинки, представящи информацията по забавен начин. /може да намерите образци в 
интернет/  
Предимствата му са следните: 
1.  Индивидуален подход при подбора и представянето на информацията; 
2. Използва предимно визуализацията, но може да се комбинира с двигателната и 
тактилната сетивност и да представи мултисензорно информацията; 
3. Представя най-важната информация в подходящ за запомняне вид и винаги е удобен за 
разтваряне и подсещане; 
4. Може да се изработи и от детето или съвместно с него, като по този начин му помогне да 
осмисли по-задълбочено информацията и да я запомни; 
5. Учи детето да събира и класифицира информация; 
6. Изработването и използването му е забавно и превръща "скучната" материя в увлекателна 
игра. 
 
 
Условия за участие: 

В конкурса могат да участват всички деца и ученици от общинските детски градини 
и училища находящи се на територията на община Никола Козлево, разпределени в 
следниете възрастови групи: 
 ученици от трети до четвърти клас;/може и групово участие/ 
 ученици от пети до седми клас; /може и групово участие/ 
 ученици от осми до дванадесети клас. /може и групово участие/ 
 Читалища /може и групово участие/ 

 
Изисквания към представените проекти и творби: 

1. Задължително е творбите да са изработени от хартия, като тематиката на 
Лапбука да е свързана с традициите и обичаите на „Празникът - Коледа“  ; 

2. Съдържание на текста в Лапбука трябва да съдържа  следните  компоненти, 
както и тяхната поредност:  



 Запознай ни с традициите и обичаите на Празникът – Коледа; 
 Разкажи от личен опит, как посреща твоето семейство „Бъдни вечер“  и 

„Коледа“  
 Обясни на кратко какво за теб е духът на „Коледа“  

 
 
  
 

Критерии за оценка на лапбука: 
1.  пълнота на проучването; 
2. разнообразие на материалите и начина им на представяне в лапбука; 
3. добро съчетание между текстова и визуална информация; 
4. добро онагледяване на отделните рубрики в лапбука; 
5. естетическо оформление на лапбука като цяло и отделните материали в него; 
6. отсъствие на правописни, пунктуационни, граматически и стилистични 

грешки; 
7. ясна и точна мисъл; 
8. качество на изпълнението; 
9. оригиналност и атрактивен външен вид на лапбука. 

 
 

Към творбата , участниците трябва да са посочени: 
- Лично и фамилно име на автора; 
- Точен адрес; 
- Клас и училище; 

 
Всеки директор или класен ръководител да направи списък съдържащ трите имена,      
учебно заведение и клас на всички участващи от определеното учебно заведение. 

 
Оценяване: 
От комисия определена от Председател на МКБППМН 

 
 

Всички материали за конкурса да се изпращат на адрес: 
Община Никола Козлево 
Ул. „23-ти Септември “ № 5 
До Секретаря на МКБППМН – Антония Колева 
стая №8 
 Конкурса  „Изработване на Лапбук“ на тема традициите и обичаите на 
„Коледа” и „Нова година“ 
 
Краен срок за изпращане на материалите -10.12.2021 год. 
 
Обявяване на резултатите: 
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 17.12.2021 год. на сайта на Община 
Никола Козлево. 



 
Награди: 
 Ще бъдат раздадени три награди ( първа, втора и трета) във всяка възрастова 

група. 
o Наградите се осигуряват от организаторите. 

 
 


