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ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ” ГОРНА ОРЯХОВИЦА 

 

 

 

 

Утвърждавам, 

Директор:.........П.......... 

 / Маргарита Атанасова/   

 

  ПЛАН 

ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 

НАСЪРЧАВАНЕ  И  ПОВИШАВАНЕ   НА 

ГРАМОТНОСТТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2019 – 2020 ГОДИНА 

 

 

Приет на заседание на педагогически съвет с Протокол №1/12.09.2019г. 
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Планът  за насърчаване и повишаване на грамотността в ДГ„ Здравец” е  в съответствие със ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И 

УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.; на НАРЕДБА №6 ЗА УСВОЯВАНЕ НА 

БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК  и е във връзка със СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ ”ЗДРАВЕЦ” ПРЕЗ ПЕРИОДА 2017/2018 

УЧЕБНА ГОДИНА ДО 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА 

  

№ 
ДЕЙНОСТ ОЧАКВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

СРОК ОТГОВОРНИК 

Цел 1. Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността 

Мярка 1. Привличане на общественото внимание към значението на грамотността и популяризиране на четенето. 

1.  Приемане  Плана  за действие в изпълнение на 

Националната стратегия за насърчаване и повишаване на 

грамотността през периода 2019-2020 година 

Изпълнение на планираните 

дейности и създаване на 

благоприятна среда за 

насърчаване на четенето и 

повишаване на грамотността 

М. 

септември 

2019 г. 

  

Директор  

2.  Публикуване на Плана за повишаване на грамотността на 

електронната страница на детската градина 

Повишаване информираността 

на родителите и привличането 

им като партньори 

М. 

септември 

2019 г. 

 

Директор  

3.  Посещение в книжарница  Повишаване интереса към 

книгата, възпитаване на грижа и 

внимание при общуване с 

книгите 

М.октомври Учители на 

групи 

 

4.  Обогатяване кът „Детска библиотека“ в групите Повишаване интереса към 

книгата 

постоянен Учители на 

групи 
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Родители 

5.   Включване в Националната седмица на четенето, 

организирана от Министерството на образованието и 

науката 

 Посещение на  музея – Килийно училище в Горна 

Оряховица 

 Размяна на изработени книжки с илюстрации от 

любими приказки от децата от ПГ „Звездички“, с 

децата от  ДГ“Светла“ гр.Пловдив . 

 Четене на приказки от младежи и девойки от 

„Младежки парламент“ Горна Оряховица във втора, 

трета и четвърта групи 

 Размяна на любими детски книжки между децата 

във втора група „Червена шапчица“ 

 Драматизация  на приказка 

Повишаване интереса към 

книгата 

М.   

декември 

2019 г. 

 

Учителите 

групи 

 

Москова/Динева 

 

 

Георгиева 

/Пенева 

Москова/ 

Иванова 

6.  Приказки за сладък обеден сън  Усещане  за спокойствие и 

сигурност у децата - здрав и 

пълноценен сън и любов към 

книгата и знанието.  

 

постоянен 

 

Учителите на 

групи 

7.  “Любими приказни герои гостуват в детската градина” – 

Театрални спектакли 

Повишаване интереса на децата  

към  художествената 

литература чрез общуване с 

театралното изкуство 

Ежемесечно 

през 

учебната 

година 

Учители на 

групи 

Директор  

8.  Провеждане на инициативи за четене на приказки от 

ученици, бивши възпитаници на детската градина. 

Повишаване интереса към 

книгата 

Постоянен Учители на 

групи 
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9.  Посещение в градска библиотека – детски отдел. Повишаване интереса към 

книгата, възпитаване на грижа и 

внимание при общуване с 

книгите  

М. октомври 

2019 г. 

 

Учители на 

ПГрупи 

10.  „Парад на приказните герои“ – организирано забавление с 

децата, включващо театрални етюди и драматизации 

Повишаване интереса на децата  

към  художествената 

литература чрез общуване с 

театралното изкуство и 

стимулиране на желание за 

изява и себеизразяване 

М. април 

2019 г. 

Учители на 

групи 

Мярка 2. Подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да увличат и да насърчават децата си към четене 

и към развитие на езикови умения   

11.  Организиране на информационни срещи с родители за 

подкрепа на деца, които имат проблеми в езиковото 

развитие.   

  Информиране на родителите за предвидените 

инициативи и дейности в детската градина, с цел 

насърчаване интерес към четенето у децата;  

 

Привличане на родителите като 

партньори и участници  в 

инициативите на ДГ и групата. 

 

Началото на 

учебната 

година    

Постоянен   

 

Учители на 

групи 

12.  Инициатива в подкрепа на заниманията за четене с 

родителите  „В къщи приказки знаем и можем да ги 

изиграем“  

Включване  на родителите в 

процеса на формиране у децата 

на интерес към четенето в 

домашни условия 

Постоянен  

Иванова/Моско

ва  

 

 


