
Ще бъде една различна 2017 година 

 

4 януари – Спагети ден 

 
Загадка на деня: всъщност 

коя е родината на 

спагетите?  

12 януари – „Работна 

поезия“ ден 

 
Предизвикателство на деня: 

да опишем в рими 

работната си среда. 

18 януари – Денят на 

Мечо Пух 

 
„При все да ядеш мед това е 

много хубаво нещо, има един 

момент, точно преди да 

започнеш да ядеш, който е по-

хубав.“ 

25 януари – Ден на 

ирландското кафе 

 
Прясно сварено кафе, 

подправено с ирландско 

уиски – празнична сряда ☺  

27 януари – 

Международен ден 

„Забавлявай се на 

работа“ 

 
Споделяме с колегите ☺ 

3 февруари – Ден на 

морковената торта 

 
Любовта към морковените 

сладкиши се заражда още 

през Средновековието. Днес 

продължаваме традицията.  

7 февруари – „Изпрати 

картичка на приятел“ 

ден 

 
Поздрав без повод? На това 

му се вика щастие.  

11 февруари – „Облечи 

си бялата блуза“ ден 

 
Началото на традицията е 

поставено в САЩ през 1937 

г. - с края на работнически 

стачки за по-добри условия 

на труд.  

14 февруари – 

Международен ден 

„Подари книга“ 

 
Започва като инициатива да 

се подаряват книги на деца 

и младежи.  

 

18 февруари – „Изяж 

сладолед за закуска“ ден 

 
Един ден за радостта от 

малките неща в живота, 

които зависят от нас.  

22 февруари – Световен 

ден на йогата 

 
Предизвикателство на деня: 

да се опитаме да дишаме 

като йоги и медитираме 

поне 10 минути.  

25 февруари – „Отвори 

най-после онази 

бутилка“ ден 

 
Да отдадем заслуженото на 

забравените от година 

бутилки.  

4 март – „Облечи се в 

синьо“ ден 

 
Да не забравяме и чорапите.  

6 март – Ден на 

замразената храна 

 
Обявен е от американския 

президент Роналд Рейгън 

през 1984 г.  

10 март – „Донеси си 

обяд от вкъщи“ ден 

 
Салата, основно и… да не 

забравим десерта ☺  

 

 

 

  



13 март – „Отвори 

чадъра си вкъщи“ ден 

 
Днес се борим със 

суеверието, че, ако го 

направим на закрито, ще ни 

преследва само лош 

късмет. Време е за тест ☺  

18 март – Световен ден 

на съня 

 
Най-сладкият празник – 

празнуваме с малко повече 

сън.  

20 март – Световен ден 

„Разкажи приказка“ 

 
Имало едно време… 

 

И задължително пред поне 

един слушател.  

24 март – Ден на 

шокостафидите 

 
От 1927 г. насам хората все 

им се радват ☺ 

27 март – Денят на 

испанската паеля 

 
Празник с ориз, пиле, 

скариди, лук, чесън, 

пиперки, домати, грах и 

шафран.  

30 март – „Разходи се в 

парка“ ден 

 
Вдишваме, издишваме… 

Вдишваме, издишваме… 

Отново и отново…  

На чист въздух. 

4 април – „Витамин Ц“ 

ден 

 
Хапваме спанак, домат, 

портокал или лимон.  

7 април – „Без 

домакинска работа“ ден 

 
Спечеленото време отива за 

онова, което все отлагаме.  

12 април – Ден на 

печения сандвич със 

сирене 

 
Още римляните са го 

открили. Ние само 

продължаваме тяхното 

дело ☺  

14 април – Световен ден 

на делфините 

 
Днес всички търсим 

делфин. Идея – да ги 

погледаме в сладкарницата 

на Делфинариума. 

19 април – Ден на 

чесъна 

 
Чесново хлебче? Или 

просто така схрускана 

скилидка? Няма значение – 

празник е ☺  

21 април – 

„Стихотворение в 

джоба“ ден 

 
Кое стихотворение ни 

вдъхновява днес? 

26 април – „Организирай 

се“ ден 

 
Сега е моментът да 

запишем всичко, което ни 

се върти в главата. 

27 април – „Четвъртък на 

благодарността“ ден 

 
Винаги има за какво да сме 

благодарни и как да го 

покажем.  

3 май – „Медитирай 

навън“ ден 

 
Оставаме насаме с хубавите 

си мисли навън – на чист 

въздух.  

6 май – „Не на диетите“ 

ден 

 
Всичко е позволено. Дори и 

агнешкото ☺  

8 май – Денят на 

домашната лимонада 

 
Когато животът ни поднася 

лимони, вземаме кана, мед, 

вода и листенца мента.  

14 май – Международен 

ден на астрономията 

 
Днес гледаме звезди.  



15 май – Ден на 

сламената шапка 

 
Още от Средновековието 

присъства във всички 

култури. Време е да се 

срещне и тук, днес.  

19 май – Ден на майския 

лъч 

 
Празнуваме под лъчите на 

майското слънце.  

22 май – Денят на 

Шерлок Холмс 

 
Четем негова история или 

разкриваме мистерия.  

28 май – Ден на 

хамбургера 

 
Истинският празник е с 

домашно приготвен.  

30 май – „Полей 

цветята“ ден 

 
И да им разкажем нещо…  

1 юни – „Разходи се бос“ 

ден 

 
Сваляме обувките и по 

детски тичаме в тревата.  

7 юни – Ден на 

шоколадовия сладолед 

 
Не, че е нужен повод… 

10 юни – Световен ден 

на куклата 

 
Днес подаряваме кукли. 

Или се опитваме да 

направим сами.  

12 юни – Ден на 

червената роза 

 
Спираме се да помиришем, 

подаряваме или купуваме 

за себе си.  

16 юни – Ден на 

суровите зеленчуци 

 
Веган поне за ден.  

20 юни – „Тарт с 

череши“ ден 

 
За един вкусен вторник.  

25 юни – Глобален ден 

на Бийтълс 

 
Слушаме тяхната музика.  

27 юни – Ден на 

слънчевите очила 

 
Разхождаме старите или 

купуваме нови.  

1 юли – „Преполовихме 

годината“ ден 

 
До къде докарахме 

новогодишните обещания?  

3 юли – „Направи 

комплимент на 

огледалото си“ ден 

 
Денят, в който изричаме 

заклинание към себе си, за 

да повярваме колко сме 

прекрасни.  

7 юли – „Казвай 

истината“ ден 

 
Цял ден. Нито една лъжа.  

12 юли – „Отдай 

заслуженото на кравите“ 

ден 

 
Официалният призив днес 

е „Яжте повече пилета“.  

13 юли – Денят на 

пържения картоф 

 
Оф, оф, оф… ще се яде 

пържен картоф.  

17 юли – Ден на 

сладоледа с праскови 

 
Прасковеният сладолед се 

появява още в зората на 

сладоледа в Китай.  

20 юли – Световен ден 

на скока 

 
Всички скачаме и борим 

глобалното затопляне.  

24 юли – „Разкажи стар 

виц“ ден 

 
Стари, но златни ☺  



29 юли – „Носи 

червило“ ден 

 
С цвят, без цвят… важното да 

има червило.  

1 август – „Излез с добра 

приятелка“ 

 
Почерпка, разходка и 

приятен разговор – 

истински празник.  

3 август – Ден на динята 

 
Тя го заслужава! 

8 август – „Щастието се 

случва“ ден 

 
Приемаме, че сме 

щастливи и предаваме 

нататък.  

11 август – „Поиграй на 

пясъка“ ден 

 
Време е за пясъчен замък. 

14 август – Ден на 

сладоледа на клечка 

 
Един изяждаме, а втория – 

подаряваме.  

17 август – „Пазарувай 

втора употреба“ ден 

 
Изгодно, полезно и 

екологично.  

22 август – „Бъди ангел“ 

ден 

 
Ден за малките жестове в 

точния момент.  

26 август – „Ден на 

женското равенство“ 

 
Днес всички жени сами си 

сменят крушките.  

29 август – „Повече 

подправки, по-малко 

сол“ 

 
1-вата стъпка към 

здравословния начин на 

живот.  

2 септември – „Намести 

календара“ ден 

 
Вече на септември ли сме?  

6 септември – „Почети 

книга“ ден 

 
Нова или любима.  

7 септември – „Купи си 

книга“ ден 

 
Така и така започнахме да 

четем.  

13 септември – Ден на 

фъстъка 

 
Раз, два, три… цяла купичка 

с фъстъци, изчезни! 

15 септември – 

Международен ден на 

точката 

 
Да сложим точката на нещо 

в живота си.  

19 септември – 

„Подготви се“ ден 

 
Подготвяме малка чанта с 

всичко необходимо за 

екстремна ситуация. За 

наше спокойствие.  

22 септември – „Мило 

дневниче“ ден 

 
Какво щяхме да напишем за 

живота си, ако си водехме 

дневник? 

26 септември – Ден на 

любовната бележка 

 
Време е да зарадваме някой 

любим човек с послание 

или рисунка ☺  

28 септември – „Пий 

бира“ ден 

 
Ден за нова, непозната бира.  

4 октомври – „Подобри 

работната си среда“ ден 

 
Ден за промени. 

5 октомври – „Балони 

около света“ ден 

 
Днес купуваме балони с 

хелий и ги пускаме да 

скитат по света.  



11 октомври – 

„Престраши се“ ден 

 
Днес се изправяме лице в 

лице със страховете си.  

14 октомври – „Световен 

ден на яйцето“ 

 
Ядем на корем… но по-

добре не повече от 3.  

17 октомври – „Облечи 

се в ярки цветове“ ден 

 
Наблюдаваме как се 

променя настроението ни.  

21 октомври – „Изяж 

ябълка“ ден 

 
Ябълка на ден пази доктора 

далеч от мен.  

25 октомври – Световен 

ден на пастата 

 
Колко вида познаваме? А 

колко можем да хапнем ☺  

26 октомври – Ден на 

тиквата 

 
Пай, фенер или основно с 

месо? Само да има тиква.  

30 октомври – Ден на 

отметките 

 
Отмятаме забравеното и 

отлаганото.  

2 ноември – „Използвай 

малко“ ден 

 
Пречистваме се от всичко 

ненужно днес.  

7 ноември – „Гушни 

мече“ ден 

 
Препоръчително е да не е 

истинско, а плюшено.  

11 ноември – Оригами 

ден 

 
Предизвикателство на деня 

– да опитаме да направим 

оригами.  

14 ноември – Ден на 

киселата краставичка 

 
И тя го заслужава… 

 

 

17 ноември – „Отиди на 

поход“ ден 

 
Поне 3 часа разходка днес.  

21 ноември – Световен 

„Здрасти“ ден 

 
Правилата са прости –

поздравяваме поне 10 

непознати.  

24 ноември – „Не 

купувай нищо“ ден 

 
Днес осъзнаваме колко 

малко всъщност ни трябва.  

28 ноември – „Даващият 

вторник“ ден 

 
Правим подарък. Поводът е 

Даващият вторник.  

1 декември – „Изяж 

червена ябълка“ ден 

 
Защото перфектната 

червена ябълка е 

перфектният завършек на 

петъка.  

4 декември – „Обуй си 

кафявите обувки“ ден 

 
Ден за приключения с 

кафяви обувки.  

10 декември – „Направи 

и украси меденки“ ден 

 
Опаковаме ги като 

подаръци и поставяме под 

елхата.  

11 декември – Световен 

ден на запалените свещи 

 
Всички палим поне една 

свещ в 19 ч. и я оставяме за 

1 час. През това време си 

мислим за тези, които не са 

с нас.  

16 декември – „Покрий 

всичко с шоколад“ ден 

 
Топим шоколад и потапяме 

вътре всичко, което 

поискаме – плодове, ядки, 

дори месо.  

20 декември – Ден за 

игри 

 
Играта не е важна. 

 

Важна е компанията.  



21 декември – „Не си 

оправяй леглото“ ден 

 
Целта е да излезем от 

рутината и да пропуснем 

някои ежедневни дейности.  

27 декември – „Изрежи 

снежинка“ ден 

 
Дори и да няма сняг по 

празниците, на този ден 

снежинките са възможни. 

Макар и от хартия.  

31 декември – „Вземи 

решение“ ден 

 
Край на извиненията и 

нерешителността. Днес 

всичко, което кажем, ще 

бъде категорично. Точка.  

 


