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 „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ 

 

 
ДЕТСКА ГРАДИНА  «ЗДРАВЕЦ»  

ГОРНА ОРЯХОВИЦА 



ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: 

Поставяне началото на екологосъобразно поведение у децата, като им покажем 

пътя за общуване с природата и изграждане ценностна система, ориентирана към 

здравословен начин на живот.   

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТА:   

1.Формиране действени знания, екологични убеждения и ново отношение на 

децата към природната среда чрез обучение, труд, спорт и игра.  

2.Изграждане на положително отношение към екологичното образование у 

родителите и привличането им за партньори в работата на екипа по посока 

успешно възпитание и обучение на децата.  

3.Развитие на креативност, емпатия и желание за съвместна работа в екип.  

4.Постигане устойчивост на проекта и ангажираност от страна на всички работещи 

в детското заведение, деца и родители. 

 

 



Създадохме екозона в южната част на двора на детската градина, 
която да дава възможност на децата да бъдат близо до природата. 

 

В екозоната  изградихме открита сцена, 

покрита с цветна ударопоглъщаща 

настилка с фигура за игра-дама.  

По цялата   задна  част на сцената с 

участието на децата, засадихме туи, а 

отпред монтирахме пейки и столчета-

гъбки – за отдих, провеждане на 

образователна дейност и място за 

зрители.  

Децата засадиха борчета, дръвчета и 

цветя в оформените цветни градинки и 

лехи. 

Монтирахме  кошчета за отпадъци. 

Откритата сцена е място за  провеждане   

на образователни занимания с децата,   на 

гимнастика,  спортни игри, състезания, и 

сцена за празнични изяви на децата на 

открито. 



НАШАТА ОТКРИТА СЦЕНА 

 



ИМА СПЕЦИАЛНО  МЯСТО  ЗА  ЗРИТЕЛИТЕ 



Децата  взеха  пряко участие в засаждането и с удоволствие полагат грижи за отглеждането им – 

окопаване, поливане, плевене, което допринася за придобиване на усещането за собствен принос и 

изпитване на удоволствие от положените труд и грижи, вследствие на което   изграждаме  у тях трайни 

навици  за екологосъобразно поведение. 
ВСИЧКИ  РАБОТИХА С УДОВОЛСТВИЕ 

ЗАСАЖДАХМЕ ТУИ И ЦВЕТЯ 

 

 





ДЕЦАТА РЕДОВНО СЕ ГРИЖАТ ЗА ТЯХ 



ПОЧИСТВАМЕ,  

ЗА ДА НИ Е ПРИЯТНО,  КОГАТО  ТАНЦУВАМЕ, СПОРТУВАМЕ , ПЕЕМ  И РИСУВАМЕ 



НАШИТЕ ПРЕКРАСНИ ЗАБАВЛЕНИЯ 

„Природата през  

лятото в цветове“. 

Пленер  



ОБИЧАМЕ ДА СПОРТУВАМЕ И ДА СЕ СЪСТЕЗАВАМЕ, ЗА ДА СМЕ  ЗДРАВИ 



ПРАЗНУВАМЕ 

 ВЕСЕЛО И  

ЗАБАВНО Е 

 ПРИ НАС! 

ДОРИ И БЕЛИТЕ  
ГЪЛЪБЧЕТА 
ДОЙДОХА ДА ПРАЗНУВАТ  
С НАС! 



СПРАВЯМЕ СЕ С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНА ЗАДАЧА –  

 

СЪБИРАНЕ НА СЕМЕНА ОТ ЦВЕТЯТА И ПОЧИСТВАНЕ НА ГРАДИНКИТЕ 

  



ПОДГОТВЯМЕ СЕ ЗА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА 

  



АВТОРСКИ ПРОДУКТ НА ДГ“ЗДРАВЕЦ“ ГОРНА ОРЯХОВИЦА 


