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 Проектът  „Искам да мога, искам да знам“ се основава на STEAM 

образованието, което е комплексно обединение на наука, 

математика, инженерство, технологии и творчество. 

 

  Основното предимство на проекта е, че децата ще се учат чрез 

правене. Те ще решават реални предизвикателства и проблеми чрез 

изследвания, опити и експерименти, ще откриват математически 

зависимости чрез практически действия, ще проектират модели от 

съвременни конструктори, ще се занимават творчески с изобразителна 

дейност като използват различни материали и техники, ще сформират 

екипи, в които да взаимодействат по между си и да предават опита си 

един на друг. 

  Нашата роля ще бъде да насочваме децата как да прилагат усвоените 

знания от една предметна област в друга, да провокираме вродената 

им любознателност и да съдействаме за формиране на интерес към 

науката и техниката, към живата и неживата природа, да спомогнем за 

развитието на качества като креативност и логично мислене. 



За реализиране на проекта „Искам да мога, искам да знам“ ще бъде 

създадена STEAM лаборатория, която  включва 4 образователни модула: 

 - откривателство и експериментиране; 

 - математическо развитие; 

 - проектиране и строителство; 

 - изобразително творчество. 

Работата по четирите образователни модула ще  бъде реализирана 

предимно в образователните направления  

 Околен свят,  

 Математика,  

 Конструиране и технологии,  

 Изобразително изкуство.  

В допълнителни форми на взаимодействие децата ще имат възможност да 

инициират занимания според собствените си интереси, а чрез дейности по 

избор да дадат воля на своето въображение и креативност. В хода на 

игрови дейности, в среда, активизираща сетивата на детето ще се създават 

условия за спокойно и ефективно педагогическо взаимодействие. 



Основни цели :   

1. Да се повиши нивото на постиженията на децата, на тяхното 

емоционално и интелектуално израстване, устойчивостта на вниманието 

и сигурността в познанията им, чрез апробиране на STEAM обучение. 

2.  Да се развият социално личностни качества у детето – 

комуникативност, самостоятелност, наблюдателност, самоконтрол и 

регулация на поведението.  

3. Да се приобщи семейството  като активен участник при формирането 

на изследователско поведение и социокултурното възприятие на света от 

децата.  

4. Да  се привлече общественото внимание върху значението на STEAM 

обучението.  

Проектът ще се реализира в трета възрастова група „Маргаритка“. 

Реализирането му е финансирано от  националната програма   и е                                                               

в размер на  3497,00 лв 


