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* Физическото възпитание е една от основните дейности в 

детската градинак, която дава възможност 

* и знания за най-рационалното използване на физическите 

упражнения за придобиване на 

* двигателни умения и навици, необходими за ежедневната 

физическа активност на подрастващите.

* Това е комплексен процес  заради едновременността и 

взаимната свързаност на множество отделни

* процеси, които подобряват качествата на развитието в 

тялото, психиката и личността на децатата. 

* Благодарение на  системно и целенасочено прилагане на  

физически упражнения  и игри се осигурява

* последователното овладяване на естествените движения 

,разнообразни варианти от тях и тяхното 

* комбиниране . С развитието на  моториката   много 

интензивно се повишава  равнището на  физическите

* качества на децата .

* Това налага  осигуряването на стимулиращи условия за 

развитието на физическата култура у децата от ПУВ 

* и приобщаването на родителите ,като решаващ фактор за 

физическото развитие на децата. 

* За осъществяване  на подходяща двигателна дейност в 

предучилищна  възраст  от голямо значение са 

* средствата ,пособията, спортните уреди  и инвентар ,с 

който  трябва  да разполага  всяка  ДГ.

Дейности за осъществяване на проекта:

1.   Запознаване на родителите с целите и задачите на 

проекта и графика на провеждането на дейностите

2.Игри и спорт на открито -Провеждане на ефективни 

регламентирани форми на двигателна дейност  с децата 

:

- ситуации по физическа култура;

- утринно раздвижване;

- подвижни игри;

- спортно-подготвителни игри и упражнения;;

3. Провеждане на мини детска Олимпиада с децата от 

детското заведение

4.Фотоизложба на тема :  „Спортуваме , за да сме 

здрави“



1.Подобряване физическото развитие с цел опазване и 
укрепване функциите на организма и повишаване на

общата работоспособност на децата

2.Формиране двигателни умения и навици с цел 
развитие на физ. качества и координационни 
способности у

децата

3. Възпитаване на екологична култура чрез проявите на 
физическа активност сред природата

4.Популяризиране на проекта във външната социална 
среда за значението и ролята на спорта, като средство

за здравословен начин на живот 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: 


