
ТЕМА: 

„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“ 

        Настоящият проект е логическо продължение на основните приоритети на ДГ 

„Звънче“ гр.Козлодуй. Чрез него ще се доразвива и надгражда политиката насочена към 

формирането на активно положително и отговорно отношение на децата към природата 

и нейното опазване. Чрез проекта се цели да се осигури практическата реализация на 

тези приоритети, както и да се създадат условия за разширяване и обогатяване знанията 

на децата за природата, за необходимостта от опазването й, за значението на чистата 

околна среда за здравето на човека. Изграждането на екозона за обучение на открито 

сред природата ще допринесе за повишаване качеството на образователния  процес в 

детското заведение, ще гарантира условия за придобиване на екологична 

компетентност у подрастващите и правилно взаимодействие с природата за един по-

здравословен начин на живот. Формираното на екологично и отговорно поведение 

гарантира правилното използване на знанията в бъдещата жизнена практика. 

Общи цели на Проекта: 

              1. Формиране на умения за  позитивно общуване с природата, насочено към 

изграждане на ценностна система, ориентирана към здравословен начин на живот. 

              2. Обогатяване на базата за подобряване качеството на образователно-

възпитателния процес в детското заведение. 

              3. Поставяне началото на екологосъобразно поведение у децата и отношение 

към заобикалящия ги свят, а именно научаване на факти, формиране на представи. 

Задачи: 

1. Запознаване по-обстойно с природното богатство и биоразнообразието в 

региона. 

2. Възпитаване на емоционална отзивчивост и грижовно отношение към 

растителния свят. 

3. Овладяване на начини за общуване  с природата чрез практическо участие. 

Дейности: 

І. Почвоподготовка и подготовка на терена включително подравняване, извозване 

отпадъци и материали, запълване на дупките в терена.  

ІІ.  Обособяване на обучителна зона за провеждане на изнесени ситуации. 

Съвместната работа ще включва сглобяване и поставяне на пясъчници с плод и дървени 

столчета тип ”гъбка” около тях, сглобяване и поставяне на работни маси със столчета, 

направени от дърво. 

ІІІ.  Провеждане на  изнесени ситуации сред природата. 



Тази дейност е важен етап в изпълнението на проекта, поради което ще бъде добре 

планирана и организирана. Обучителните ситуации сред природата ще се провеждат 

под формата на онагледяващи занятия под формата на игра, в които ще бъдат включени 

материали, свързани с опознаване, опазване и устойчиво развитие на околната среда. 

Целта на провежданото обучение е децата да изградят и/или надградят  знанията си в 

сферата на околната среда, да усвоят познания по биоразнообразието характерно за 

района по поречието на р.Дунав и на територията на община Козлодуй като цяло. За 

целта ще е необходимо използването на нагледни табла, оперативен материал за децата 

и разучаване на игри и песни , които да може да се използват в обособената обучителна 

екозона, в която ще се провеждат ситуации с целевата група.  

ІV.   Дейности за осигуряване на прозрачност на Проекта 

Очаквани резултати: 

             1.Повишаване качеството на образователно- възпитателния процес в 

ДГ”Звънче”, Козлодуй; 

             2.Придобиване на екологични компетентности у децата за природосъобразен и 

здравословен начин на живот; 

             3.Формиране на екологично възпитание у децата като част от гражданското; 

             4.Активно участие на родителите за осъзнаване връзката между природните 

красоти и отговорната грижа на човека за опазване на природата. 

     Устойчивост на проекта: 

Природата е един от най-древните възпитатели на човека. Тя е всичко, което 

съществува, което ни заобикаля и намира своето проявление в едно безкрайно 

разнообразие от форми на съществуване и движение. Взаимодействието на детето с 

природата е от първостепенно значение и определя генезиса на неговото човешко 

битие. Детската градина е първата институция, чиято цел е осигуряване на 

взаимодействие на децата с природата. Те трябва да бъдат научени да виждат красотата 

й, да опознаят растителния и животинския свят, природните явления, връзките и 

зависимостите между тях, за да се изгради стремеж и те да участват в  опазването й. 

Реализацията на настоящият проект не крие рискове от какъвто и да било 

характер. Това се определя най-вече от формулировката на целите на проекта. 

Очакваните ефекти на проекта ще имат положително въздействие както за опазването 

на околната среда, така и за обществеността. Постигната е устойчива институционална 

среда на проекта и са минимизирани рисковете за неговата реализация. В обобщение 

рискове при реализирането на проекта не се предвиждат.  

При реализирането на проекта се цели повишаване на информираността на 

обществеността в областта по опазване на околната среда и утвърждаване на по – 

нататъшни действия в тази насока.  



По време на реализиране на дейностите по проекта ще се идентифицират 

мненията и потребностите на представителите на целевите групи, ще се уточняват 

институционалните връзки и ограничения. При формулирането целите на проекта са 

направени съответните предвиждания и допускания. Поети са конкретни ангажименти 

към целевите групи за изясняване на конкретни нужди и интереси и след приключване 

на дейностите по проекта и за по нататъшното им продължение във времето.  

Ефектите от реализацията на проекта ще повлияят поведението на 

обществеността в дългосрочен план и ще провокират активността в последващи 

дейности в областта по опазване на околната среда. 

След приключване на проекта, продуктите от него ще продължат да се развиват 

устойчиво и ще генерират бъдещи резултати. Отношението на местните власти и 

обществеността към опазването на околната среда и биоразнообразието на региона е 

изключително позитивно и ще продължава да намира отражение в по – нататъшните 

действия в региона. Ще се инициира обмяна на опит с други учебни заведения и 

институции, за изпълнението на проекти по опазване на околната среда и 

биоразнообразието. 

Обединяването на усилията на местната власт, родителите, децата и организации 

и институции имащи отношение към опазването на природното богатство и 

биоразнообразието ще доведе до създаването на стратегия за бъдещи действия и 

инициативи в тази област. 

 


