Добре дошли
в детска
градина
„Зарайск“-

ГРУПИ
ЗАРАЕВО

Ние работим по Национална програма “Успяваме
заедно“, модул „Иновативна детска градина“

Различните потребности и желания на днешните
деца провокираха учителите да обърнат поглед към
иновациите и приложението им в детската градина
чрез участие в Национална програма“Успяваме
заедно“, модул „Иновативна детска градина“

И избрахме „детска библиотека“,
• Защото за нас е професионално
предизвикателство да срещнем света
на книгите със света на детето, да
привлечем
и
включим
активно
родителите
в
овладяването
на
книжовния български език.

• Защото потърсихме и ефективна
форма на работа с децата за да може
те да натрупат колкото се може
повече речников запас от думи, за да
могат свободно да се изразяват и
общуват извън затворения семеен
кръг, в който българския език не е
майчин език.

И станахме медиатори на една чудна
среща, която започна така:
•Запознахме родителите с проекта „Детска библиотека“ .
•За ориентиране в родителските нагласи и литературни навици им предложихме анкета
•Обобщихме резултатите, които показаха следното:
Четете ли приказки в къщи на своето
дете?- отговори в 1 и 2 група
много
често 0%

Четете ли приказки в къщи на своето
дете?- отговори -3 и 4 група

много често
- 17%

никога- 28%
често- 36%

рядко - 35%
често - 39%

рядко- 36%

никога
- 9%

Резултати от анкета с родители:

Проявявате ли желание и отделяте ли
време за четене самите Вие? - 1 и 2
група

много
често 18%

Проявявате ли желание и отделяте ли
време за четене самите Вие? - 3 и 4
група

много
често 13%

никога 28%

често 18%

често 30%
рядко 36%

никога
- 0%

рядко 57%

Резултати от анкета с родители:
Бихте ли отделили средства , за да
закупите книжка на детето? - 3 и 4 група

Бихте ли отделили средства , за да закупите
книжка на детето? - 1 и 2 група

не- 0%
не- 18%

да
не

да
не

да - 82%

да 100%

1.Изработихме правила за „четене“ на книги, с които запознахме децата преди и
след създаване на библиотеката:
П Р А В И Л А за четене на книги
Измий и подсуши ръцете .
Вземи внимателно желаната книжка.
Внимателно постави книжката на масата.
Седни удобно – краката, стъпили на пода,
гърба изправен и леко опрян на облегалката на стола,
главата леко наведена към книгата.
Спазвай правилото на играта „Дълъг нос“измерваме разстоянието от носа
до книжката с двете си широко разтворени длани.
Отвори корицата.
Разлиствай с дясна ръка, а придържай отворената страница с лява ръка.
Не огъвай страниците.
Разглеждай последователно илюстрациите.
Постави книжката внимателно обратно и тогава вземи друга.
2.Чрез презентация децата се запознаха с Молбата на книгата, която
завършва така : „Пази ме , защото книгите са прозорец към света на знанието!“

Използването на едни и същи игри и песен служат като сигнал за децата, за
насочване и завършване на дейности свързани с четенето.
.
Така открихме и разучихме
играта с пръсти „Сутрин рано“.
Всяко педагогическо
взаимодействие
започва
задължително с игра с пръсти
тъй като тя е ефективно средство
за развиване и активизиране
говора на децата, а и насочва
вниманието към предстоящата
среща с книгата.

Всяко педагогическо
взаимодействие пък завършва
задължително със песента „Мама
ми купи…….“

ЗАКУПИХМЕ КНИЖКИ – ПРИКАЗКИ И ЕНЦИКЛОПЕДИИ

.

Закупихме детски библиотечен
шкаф

Закупихме и два стелажа за книги,
които поставихме около него. Това
разположение улесни разполагането
на закупените книги-приказки на
детски шкаф, енциклопедии на
стелажи.

Създадохме и тих
кът към библиотеката
– поставихме маса със
столчета и отделихме
библиотеката
от
останалото
пространство
чрез
детска
пластмасова
оградка.

Вмъквам картина

.

Програмната система на детска градина „Зарайск“ е съобразена със спецификата на средата –
за 99% от децата българския език не е майчин език и ние включихме по още две ОФПВ с децата по
ОН-БЕЛ, за всяка възрастова група.
И заработихме в следния график:
1.В Понеделник и Вторник след избор от дете на книжка учителя чете преди сън приказка , като
очаквания резултат е насочен към слушане с разбиране и възприемане от начало до край на
литературно произведение .

2.В Четвъртък педагогическото взаимодействие се осъществява задължително чрез започване с игра с пръсти,
завършване с песента „Мама ми купи…“. Очакваните резултати са насочени към :Визуално ориентиране в
страниците на книгата, спазване правилата при общуване с книгата, формиране на основни норми на поведение при
общуване с децата от близката общност.

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОФПВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА , учебна 2021/2022година
БЕЛ-2 ОФПВ +2 ОФПВ = 4 ОФПВ по ДОС
ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

сутрин
Околен свят

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

Околен свят

БЕЛ

Физическа култура

Музика

КТ

МАТЕМАТИКА

ИИ

БЕЛ

ФК

ДФПВ -БЕЛ
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ИИ + ДФПВ-БЕЛ

БЕЛ + ДФПВ-БЕЛ

КТ

Музика

ФК

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОФПВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ
ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА , учебна 2021/2022 година
БЕЛ -3 ОФПВ + 2 ОФПВ = 5 ОФПВ по ДОС
ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

Околен свят

БЕЛ

сутрин
МАТЕМАТИКА

Околен свят

БЕЛ

Физическа култура

Музика

КТ

МАТЕМАТИКА
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БЕЛ
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СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОФПВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ
ЗА ВТОРА ГРУПА , учебна 2021/2022 година
БЕЛ-2 ОФПВ +2 ОФПВ =4 ОФПВ по ДОС
ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

сутрин

Околен свят

БЕЛ

МАТЕМАТИКА

Околен свят

БЕЛ

Физическа култура

Музика

КТ

ДФПВ по БЕЛ

ИИ

БЕЛ

ФК + ДФПВ по БЕЛ
Музика

ФК

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

следобед
ИИ + ДФПВ по БЕЛ

БЕЛ

ДФПВ по БЕЛ

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОФПВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ
ЗА ПЪРВА ГРУПА , учебна 2021/2022 година
БЕЛ – 1 ОФПВ + 2 ОФПВ = 3 ОФПВ по ДОС
ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА
сутрин
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БЕЛ

МАТЕМАТИКА
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ДФПВ по БЕЛ

ИИ

Музика

ФК

ФК
следобед
ИИ + ДФПВ по БЕЛ

ДФПВ по БЕЛ

ДФПВ по БЕЛ

3.В Петък педагогическото взаимодействие се осъществява задължително чрез започване с игра с
пръсти, завършване с песента „Мама ми купи…“. , като очакваните резултати са свързани с
преразказване на произведението, изразяване на отношение към постъпките на героите,
съотнасянето им към собствения опит.

В Петък при напускане на детската градина всяко дете дава на вземащия го листче на ,което
пише:
„Уважаеми родители, тази седмица четохме приказката…..Моля, цялото семейство изслушайте
преразказа й от вашето дете, изразете задоволството си от положеното усилие, а в Понеделник
ние ще слушаме с интерес вашите деца, каква е била вашата реакция на чутото.“

Приобщаването на родителите към „Детската библиотека“ не спира до тук и продължава
в Понеделник , когато от библиотеката дете си избира книжка, която отнася в къщи със
следната бележка: „Уважаеми родители, Вашето дете избра книжката……….Моля, да му я
прочетете в къщи и да ни я върнете най-късно в Четвъртък. Ние ще слушаме с интерес как
разказва вашето дете, а ако направите и ни изпратите запис как четете вие ще слушат
всички деца“. За целта направихме и картотека.

Родителите се отзовават с желание на отправена покана да почетат на децата.

Деца и родители, съвместно направиха в къщи книгоразделител, като се запознаха
с историята на неговото създаване и предназначение чрез изпратена презентация.

Родителите получиха и интересни материали за :
● ползите от четенето;
●защо четенето заедно с дете е важно?;
●как да четем и обсъждаме прочетена книга?;
●как да организират четенето?;
●как да накараме детето да заобича четенето и да развие любов към книгите?;

.

- Ние продължаваме да сме ментори на срещата на света на детето със света
на книгата, като още предстои: Организиране на изложба с книги от личната
библиотека на детето, както и изложба от рисунки на тема: „Моята
любима книжка“
- БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО! И
- „ НИЕ ВЕЧЕ НЕ ЗАБРАВЯМЕ, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ И ВИЕ, ЧЕ КОГАТО ЧЕТЕМ
ЗАЕДНО, РАСТЕМ ЗАЕДНО!“
- Ето го и доказателството!

