НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2016 г “
„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”

1.Вносител на проекта:Целодневна детска градина “Слънчице”
2.Точен адрес и телефони за контакт:
ЦДГ „Слънчице“ с. Върбица, община Горна Оряховица,област В.Търново
5128 с. Върбица, ул. „Божур“ № 10, тел. 0878 021 280
e – mail: cdg_ v@abv.bg
3.Искана сума за реализирането на проекта /с вкл.ДДС/: 4571 лв.

Ако мислите за един ден напред вземете си храна!
Ако мислите една година напред посадете дърво!
Ако мислите сто години напред образовайте децата си!
Китайска мъдрост

Проблемът за взаимоотношенията на човека с природата става все поактуален поради пропастта, която съществува между обществото и
природата и която се увеличава с всяка изминала година. Затова
екологичното образование на децата от най-ранна възраст би трябвало да
присъства във всеки момент от педагогическото взаимодействие.
Повишаване и обогатяване на знанията и уменията за опазване на
природната среда и устойчив начин на живот е осъществимо чрез
прилагане на нетрадиционни интерактивни методи на обучение на
подрастващите.В районите с преобладаващо население,чийто роден език
не е българския и където групите са смесени по възрастов признак
обучението е допълнително усложнено.Децата трудно осмислят и
осъзнават термини,обусловености и взаимозависимости във всички
области на познанието.Ето защо е повече от необходимо нагледност и
опростяване на образователния процес и това може лесно да се постигне с
прилагане на алтернативни учения/Монтесори,Валфдор/.
Чрез включване на схеми от „Жизнения цикъл” децата нагледно ще се
докоснат до възникването на живот и развитие на едно растение в
т.нар.”зелена лаборатория”,която сами ще създадат с подкрепата на
възрастните-учители,
помощен
персонал,родители.Те
ще
засаждат,проследяват развитие и отбелязват рисувайки този процес.Ще
наблюдават,ще се опитват да разсъждават,ще се научат да забелязват и
отбелязват разлики и прилики,ще разказват за развитие. И всичко това ще
стане в близка връзка с природата,защото мястото на живот и обучение го
позволява.Създаването на „схеми” е достъпно до нагледно – образното
мислене на децата в тази възраст,впечатляващо е за тях,позволява
многократно разглеждане,разсъждаване и запаметяване.
Лапбук е колекция от рисунки,текстове,диаграми,залепени върху
стандартни листи и сгънати като плик.Идеята идва от „домашното

образование” в Америка,но може много успешно да се приложи и у
нас.Трябва предварителна подготовка ,но е благодатен метод за
възприемане на природата,начин за занимателно запомняне и
възпроизвеждане
като
игра
на
материала.Направената
колекция/библиотека/
може
да
се
използва
в
различни
области.Изработването й въвлича детето в различни занимания,активизира
различни сетива и запомнянето става неусетно.
Един ден от седмицата ще бъде „Зелен ден” в него децата ще правят опити
и схеми в зелената лаборатория;ще правят „лапбук” по определена тема;ще
работят в цветната градинка;ще гледат презентации по екологични теми
Идеята на нашия проект е да покажем,че ученето за природата може да е
атрактивно,игрово и увлекателно,а в същото време интерактивно и
нестандартно.То може да приобщи родителската общност към „ученето”
на децата и да продължи през целия 4 г.период на обучение без да омръзне
на децата,без да изпитат скука и без да го приемат като нещо
задължително.Всичко това ще ги направи добри към природата,ще ги
запознае с нейните проблеми,ще предложи начини за лекуването й.
Цел: Приложение на алтернативни методи за обогатяване на екологичната
култура и емоционално ангажиране на децата с проблемите на екологията
и възпитаване на отговорност към природата.
Задачи:
1.Интерактивно учене чрез действия, занимания и преживяване в реална
естествена природна среда.
2.Алтернативните методи – начин на „самообучение” в смесени групи
3.Изграждане на „зелена лаборатория” в детската градина
4.Насърчаване на любознателност и възпитаване в любов към природата у
децата.

Дейности:

м.април:
1.Обособяване на „зелена лаборатория”в детската градина
2.Определяне на „Зелен ден” и оформяне на информационни табла
3.Изработване на лапбук „Да опазим природата”;”Дървета”
4.Засаждане на дърво за Деня на Земята /с родители и представители на
общността/
5.Послания за Земята

м.май:
1.Наблюдения в „зелена лаборатория”;елементарни опити;презентации
2.Изграждане на цветни лехи в двора на детската градина
3.Изработване на лапбук”Цветя”
4.Изработване на схеми „Жизнен цикъл”
5.”Да си направим слънце” – отбелязване международния ден на Слънцето

м.юни:
1.Наблюдения в „зелена лаборатория”;елементарни опити;презентации
2.Работа в цветни лехи в двора на детската градина
3.Отбелязване на Еньовден съвместно с местното читалище
4.Изработване на лапбук”Билки”
5.Изработване на схеми „Жизнен цикъл ”

м.юли
1.Наблюдения в „зелена лаборатория”;елементарни опити;презентации
2.Работа в цветни лехи в двора на детската градина
3.Изработване на лапбук”Храсти”
4.Изработване на схеми „Жизнен цикъл ”

м.септември
1.Наблюдения в „зелена лаборатория”;елементарни опити;презентации
2.Почистване на цветните лехи в двора на детската градина
3.Изработване на лапбук”Сезони”
4.Изработване на схеми „Жизнен цикъл ”

м.октомври
1.Подреждане на колекция „Природа в лапбук” и „Жизнен цикъл”
2.Уъркшоп „Природа в лапбук” и споделяне на опит с колеги от детски
градини
3.Изработване и издаване на книжка с материали

Брой на обхванатите по проекта деца:34 деца на възраст 3-7 г.

План – сметка на необходимите разходи за реализацията на проекта.
№

Наименование на
продукта
1. Цветна ограда
2. Детска маса с пейки
3. Детска маса с пейки
4. Черна дъска за рисуване
5. Ребус „Листопад“
6. Кошчета за отпадъци
7. Мултимедиен проектор
8. Екран със стойка
9. Семена,цветя,дръвчета
10. Моливи,флумастери,бои,
картон
11. Рекламни материали

брой
23 м.
2бр.
2бр.
1бр.
1бр.
2бр.
1бр.
1бр.

цена
1546 лв
298 лв.
468 лв.
240 лв.
354 лв.
115 лв
600 лв.
200 лв.
200 лв
250 лв.
300 лв

Обща сума:

4571 лв.

Сумите са изчислени с ДДС.

Заключение:
Природата за децата е тяхната естествена, радостна, привлекателна и
любима среда. Общуването с нея води към разцъфтяването на любовта и
интелекта у детето. Тя възпитава детето с хармонията и красотата, които я
изпълват.Всичко в Природата: тревите, цветята, дърветата, светлината,
вятърът, облаците, реките, планините - подтиква към работа детския
интелект, въображение и воля.
ДОСТАТЪЧНО Е ДА ПОДАРИШ ЖАЖДАТА,
ОСТАНАЛОТО ЩЕ ДОЙДЕ
ОТ САМО СЕБЕ СИ.
ЕКЗЮПЕРИ

