
”ЕКОЛОГИЯ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА –
МИСИЯ ВЪЗМОЖНА”

"ECOLOGY IN KINDERGARTEN - MISSION POSSIBLE"



Бъдещето на планетата Земя е в пряка зависимост от това
колко време децата прекарват сред природата. 

Изследвания показват, че изграждайки силна връзка с природата, децата в 
бъдеще с много по-голяма вероятност ще са съпричастни с проблемите на 

опазването на околната среда и промяната на климата на планетата. 



Основите на екологичното възпитание и първите крачки към екологична 
култура се поставят в периода на ранното детство. ДГ „Осми март“ гр. Пловдив 

образова децата да опазват природните богатства и поддържат здравословна 
околна среда. Формирането на екологични компетенции се осъществява чрез 

образователното съдържание и практическа екологична дейност. 



Обучението насърчава експерименталната дейност на децата за 
задоволяване на интелектуалните им  потребности, изграждане на 

естетически усет към природата чрез създаване на условия за приятни 
преживявания при съприкосновението с нея.



ДГ „Осми март“ развива проектна дейност в електронната платформа 
eTwinning, част от Еразъм+ от 2012г

През 2020г за втори път детското заведение е удостоено със знак 
„ETWINNING SCHOOL“ 

Наградата е признание  за лидерството на институцията в сфери като:
Дигитална практика, Практика за електронна безопасност, 

Иновативни и креативни подходи към педагoгиката, Насърчаване на 
непрекъснатото професионално развитие на персонала, Насърчаване

на практики за съвместно обучение сред персонала и учениците.



Международен eTwinning проект
„Zarafa's suitcase“ 

Придобиване на знания за реални исторически събития, за животинския свят в Африка
чрез обучаващи и практически ситуации. Насърчаване интереса към други eвропейски

страни и култури, към флората и фауната в отдалечени географски райони, 
усъвършенстване на социални умения за общуване.



Международен eTwinning проект
„Morphe's hide and seek“ 

Изграждане на конкретни представи за реални паметници на културата в 
различни европейски държави; придобиване на знания на практическа нагледна 

основа за животинските видове; усвояване техники за учене чрез сътрудничество и 
мотивация за комуникация; стимулиране на детското въображение.



Международен eTwinning проект
„A Dragon with Glasses Seeks for Clean Waters“ 

„Дракончето е загубило очилата си, търсейки езеро с бистра вода, за да плува...» Децата, 
организирани в отбори /”царства”/, предприемат активни действия, изследвайки влажните
зони на своя район /реки, езера, язовири/; събират информация, снимки, учат за флората и 
фауната на района и заедно откриват проблемите, пред които е изправена околната среда.



Международен eTwinning  проект
„Jack, the Beanstalk and a Beebot: STEM kindergarten activities“

Проектните дейности са насочени към развиване на основни математически, инженерни и 
научни умения чрез игрови дейности. Използването на програмируема играчка BeeBot

развива умения за решаване на проблеми, критично мислене, вземане на решения и 
работа в екип.



През 2021г европейския проект „eTreeHuggers: 1,2, Tree … Hug the Trees with me“, 
реализиран с партньорски учебни заведения от Гърция и Словакия, и с активното участие на 

децата от група „Слънчице“ на ДГ «Осми март» гр. Пловдив
спечели Първа награда eTwinning 2021 в годишният конкурс на  Европейската комисия

в категорията за проекти с деца от 0 до 6 години. Проектът развива актуалната годишна тема 
на eTwinning за 2020 г. – „Изменение на климата и екологични предизвикателства“



В основата на проекта е истинската история на първите “TreeHuggers”, жители на малко селце в 
Индия. Рискувайки живота си, те  предотвратяват създаването на дворец в гората и защитават

своите дърветата.



Международен eTwinning проект, насочен към придобиване на знания за пчелите и 
ползите от тяхната дейност. Чрез STEAM активности малките изследователи събират

информация за пчелните популации в близката среда, за уникалните пчелни продукти и 
приложението им в човешкия живот. Дейностите в проекта са изследователски, творчески 

и игрови – изграждане на пчелни кошери, изготвяне на продукти от мед, създаване на 
«град на пчелите» с домове, хотел, магазин, цветна градина, космически кораб, който

изпрати пчелите в космоса, «меден речник» за продукти и понятия, свързани с пчелите на 
езиците на партньорите по проекта.



Екологично насочената дейност в детската градина е успешна форма за стимулиране
изявата на способностите на децата и за превръщане на възпитателния процес в 

творчески. Чрез участие в проектна дейност съвсем непринудено се създават редица
необходими за бъдещия ученик качества: целенасоченост, устойчиво внимание, 

емоционална издържливост, отговорност, самоконтрол.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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