
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
„ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА -2018г“

ПРОЕКТ
„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ“
ДЕТСКА ГРАДИНА „ ЗДРАВЕЦ“ –С.ВЕТРЕН

ТЕМА: „ЗЕЛЕНА ДЕТСКА ГРАДИНА“



Вносител на проекта: Детска градина „Здравец“

Област: Стара Загора                                                                          

Населено място: с.Ветрен п.к.6175

Адрес: Ул.“Българско опълчение“ №36

Лице за контакт: Дора Танева

Телефон: 0886442393

Ел.поща: odzvetren@abv.bg

Искана сума  за реализирането на проекта /с вкл. ДДС/
4.964 лв.

mailto:odzvetren@abv.bg


Съдържание на проекта:

• Обяснителна записка

• Времеви график-Дейности, 
отговорници, участници в проекта .

• Брой на обхванатите по проекта деца

• План – сметка на необходимите 
разходи за реализация на проекта



Нашата основна цел
.Осигуряване на природен кът в двора на детската градина,  където децата в непосредствена 
връзка с природата, целогодишно да обогатяват знанията и уменията си в естествена среда

Задачи:

• Да ориентираме децата към опознаване и опазване 
на неживата природа (въздух, вода, огън, земя, 
природни явления) и запознаване със свойствата им 
и ролята им като решаващ фактор за съществуването 
на живата природа.

• .Развиване у децата на творческа нагласа и умения 
за работа в екип на открито.

• Поддържане на осъзнат интерес и потребност от 
опазване на природата и формиране на готовност за 
природосъобразен начин на живот.

• Да приобщим родителската общност към идеята и 
целите на проекта, за да постигнем продължаващ 
ефект и след приключване на конкретния проект.



Обхват на проекта

Детска градина „Здравец“- с.Ветрен е публична 
общинска собственост и се състои от основна
сграда, намираща се на ул. „Българско опълчение” 
№36 в с.Ветрен . Основната сграда
представлява масивна постройка с 2 
функциониращи групи. Всяка група разполага със
свободно пространство за игра. Детската
градина се посещава общо от 46 деца.

До момента не сме получавали финансиране
от  Националните кампании на ПУДООС „ЗА 
ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА”



Обяснителна записка
Защо екипът на ДГ “ Здравец “ участва в националната програма 

• Опазването на околната среда  е глобален проблем. Започвайки още от най-
ранна възраст да възпитаваме децата в отговорно отношение към природата и 
нейните ресурси , ще им покажем, че любовта към природата не е само 
съзерцание, а конкретно действие, което дава видими резултати.

• Децата живеят в непрестанна връзка с четирите природни елемента – Въздух, 
Вода, Огън, Земя. Силата им предизвиква особен интерес и те не крият
удоволствието си от контактите с тях. 

• С осъществяването на проект „Зелена детска градина“ бихме желали да 
подпомогнем и разширим възможностите за използване  на създадените пособия 
и помагала, които са пряко свързани с учебното съдържание по Образователно 
направление Околен свят.

• По този начин  практически ще осъществим конкретни опити, експерименти и 
наблюдения, свързани с околната среда  и четирите природни елемента.



Обяснителна бележка
Защо екипът на ДГ “ Здравец “ участва в националната програма 

• С предлагания проект „Зелена детска градина“ ще  осигурим кът на 
открито, в двора на детската градина, в който ще се провеждат от деца и 
учители, различни дейности, игри и експерименти в пряк контакт с 
природата/ 4м. х 4м./. Ще  възпитаваме у децата екологично отношение
към околната среда и опазването й. 

• Тъй като площадката граничи с  2 улици , за да се възпрепятства праха и  
шума   от пътя  ще се засадят храсти за жив плет Туя-Ориенталис.



Обяснителна бележка
Защо екипът на ДГ “ Здравец “ участва в националната програма 

• Осъществяването на проекта ще се реализира със съдействието и доброволния труд на 
родители, персонала на детската градина и обществеността от квартала. Заложените 
дейности са реалистични, значими, достъпни и ще са  полезни за всички деца не само за една 
учебна година.

• Спецификата и условията на работа в детската градина ще  позволи целите и дейностите на 
проекта да се включат  в почти всички образователни направления и да се реализират на 
открито чрез използването на различни техники, форми и методи на учебно – възпитателния 
процес (проблемни ситуации, игри, педагогически ситуации, опити, наблюдения, детски 
продуктивни дейности, музикални дейности, подвижни игри, 

• Включвайки активно родителите в дейностите по проекта ще повишим доверието им 
към детската градина и ще подпомогнем  превръщането на придобитите знания и опит 
от децата в семейна ценност и практика.

• Реализирайки целите на проекта ще създадем условия и  възможности пред децата за  
практическо откриване  свойствата на живата и неживата природа на открито и 
начините за нейното опазване.



Планирани 
дейности

1.Почистване и подготвяне на двора- 30.06.18г.

2.Запознаване със застрашените от изчезване растителни 
и животински видове в региона.- 30.05.18г.

3.Презентиране на предстоящия проект пред родители и 
обществеността. -24.05.18г

4.Да прегърнем природата – официално откриване на 
старта на проекта – 20.09.18г.

Отговорници: учители,  персонал ДГ , родители

Създаване на подходяща образователно – възпитателна среда за формиране 
позитивно отношение към природата



Планирани дейности

Оборудване на кътовете по предназначение:

5.Монтиране маси , пейки  , работна дъска 
за онагледяване , монтиране на комбинирано 
съоръжение за игри и забавления. -30.07.18г.

Отговорници: фирма ,роди-

Тели, екип на ДГ

Създаване на „Зелена занималня “в двора 
на детската градина до дървото на 
тайните , където в непосредствен 
контакт с природата ще учим : ще 
експериментираме и ще се забавляваме



Планирани дейности
6. „Обичам природата и се грижа да е чиста“- събирам разделно отпадъци-
монтиране на кошчета за разделно събиране на отпадъци. – 15.08.18г.

Изпълнители: екип на ДГ , родители

7.Зазаждане на Туя-“Ориенталис -30.09.18г.

Изпълнител : персонал на ДГ , родители



Планирани дейности
8.“Билки за здраве“- оформяне на алпинеум с най- популярните билки 
за района.- 15.05.18г.

Изпълнител : Персонал , екип на ДГ

9. “Малко знахарче – билкарче , чуй как звънко пеят билките“-
празник на билките. -21.06.18г.

Изпълнител:

ДГ“Здравец“



Планирани дейности

10.Изложба на детски рисунки –„Детето и природата“

11.Изработване на предмети от природни материали

30.06.18г.       Изпълнители: учители деца от ДГ



Планирани дейности

12Обособяване на свободна 
зона за игри тренинги , 
спортни празници-30.08.18г.
Изпълнител:- Персонал на ДГ , 
родители.



Очаквани резултати

• 1.Да се създадат умения за опознаване и 
опазване на близката среда и усвояване на 
правила за грижи за природата

• 2.Придобиване на знания за многообразието на 
животинската и растителна среда .



Устойчивост на проекта

• Създаването на еко зона  „Зелена занималня“ ще постави ново начало на възприемане 
на природата и взаимодействието на децата с нея :

• Ще даде възможност на децата да обогатят знанията си за значението на причинно 
– следствените връзки за развитието на природата.

• Съвместното осъществяване на проекта с родителите ще приобщи родителската 
общност към дейностите в детската градина и ще ги направи партньор в общата 
ни работа в името на децата.

• Дейностите по проекта ще популяризират цялостната работа на детската 
градина и ще мотивират обществеността да взима участие във всички дейности и 
мероприятия , свързани с природата.

• Екипът на ДГ “ Здравец “ ще доразвива , обогатява и интегрира проекта с нови идеи 
и подходи за да накара децата да се чувстват част от природата и да доразвиват 
умения  и знания за нейното опазване



ПЛАН – СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ

Дейност Мярка Колице
ство

Единична
цена

Обща
стойнаст

Изработване и монтаж на комбинирано 

съоръжение за игра с дървена ограда

Бр. 1 2000.00 2500.00

Доставка и монтаж на пейки бр 6 150.00 900.00

Доставка и монтаж на маси бр 3 170.00 510.00

Кошчета за отпадъци Бр. 4 65.00 260.00

Къщички за птици бр. 3 5.00 15.00

Закупуване на храсти Туя – Ориенталис бр. 60 3.50 210.00



ПЛАН – СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ

Дейност Мярка Количество Единична 
цена

Обща 
стойност

Цветя/разсад Бр. 50 3.00 150.00

Стимулатор на воден кръговрат Бр. 1 110.00 110.00

Лаборатория за растения Бр. 2 47.00 94.00

Дървена дъска с място за писане, рисуване,

презентиране

Бр. 1 120.00 120.00

Изработка и поставяне на информационна
табела

Диплянки

Бр.

Бр.

1

10

65.00

3.00

65.00

30.00

Общо искана сума от ПУДООС: 4.964лв.


