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В проекта участват децата от четири възрастови групи,

посещаващи детската градина, намираща се на улица

„Аспарух“ №12.

Цели на проекта:

❖ Да организираме дейности и чрез целенасоченото им

използване да достигнем до формиране на екологично

съзнание и култура у деца, учители и родители.

❖ Да стимулираме личностните нагласи и способности на

децата, да формираме гражданска отговорност за

състоянието на природата и околната среда, да развиваме

потребността от активна дейност за нейното разумно

използване и опазване, като активизираме не само децата

и учителите, но и техните родители.

❖ Да направим, всички заедно, детската градина

здравословна, екологично чиста среда.



През есента засяхме цветни храсти, оформихме жив плет до

външния вход на детската градина.

Засяхме луковици на пролетни цветя.

Какви са…?

Узнахме: кокичета, нарциси,

зюмбюли, лалета…

Красота!!!

Монтиране на кофа за тор – компостер!

В него слагаме сухи листа, треви, дребни

Съчки. При разлагането им ще получим

тор, с която ще торим растенията, които

ще посеем в парника.



Монтирахме контейнери за 

разделно събиране на отпадъците!

Жълта, сина и зелена и сметта е 

разделена!

С грижа за 

зимуващите птици!

Събрахме с децата листа от

дървета, кестени, шишарки,

орехи и други. Запознахме

децата как да ги използваме

и да създадем различни

изделия и рисунки от тях.

Заедно деца, учители,

родители оформихме нашия

„Еко кът“.



Изработихме дидактични игри и презентации с тематична 

насоченост – видове дървета, храсти, цветя, билки – засяване, 

растеж, цъфтеж.

Видове отпадъци, 

разделно събиране, 

пътят на 

рециклирането.

Нашето участие в кампанията „Капачки за 

бъдеще“, под наслов „Аз вярвам и помагам“. 

Малките деца и те знаят да събират капачки 

и къде да ги поставят.

Адмирации за децата 

от 

ДГ №1 „Радост“,

улица „Аспарух“ №12 

Адмирации и за 

техните родители!



Насадихме нашите розови храсти с  ЛЮБОВ!

Децата от първа група „Слънце“ засяха семената на билките: 

босилек, мента, лавандула!

Малки са, но и те знаят и могат!!!



Децата от трета група „Звънче“ се погрижиха за семената на 

домата. Знаят и могат! След това поляха семенцата за да ги 

събудят, завиха ги за да ги стоплят! Чакаме с нетърпение да се 

покажат!!!



Децата от четвърта група „Усмивки“ засяха 

семена на пипер! Само ги вижте колко са 

старателни!



Изработихме моливници, 

кошнички за бижута, гъбки,  

като използвахме отпадъчни 

материали!

Засяхме семената на 

тревичката          на определените 

места, като преди това си оформихме 

алпинеума. Натрупахме доста пръст, 

оградихме го с речни камъни 

и…готово!!!

Остава да го зацветим!!!

Малката, сладка градинарка ще 

направи това!



Но…растенията искат много грижи! Плевене, прекопаване, поливане! Всички заедно!

Адмирации на целия екип на детската градина, деца, родители,

помогнали с цветния разсад, които приеха със сърце идеята да направим 

живота на децата по – зелен!!!



Закриването на дейностите по проекта се осъществи с развлечение съвместно с деца,

учители, родители и гости на 11.05.2022 година, с място – детската градина, уречен час

– 16.00 часа. Изработиха се флаери, в които беше отразен заключителния етап на

проекта.

Еко модно ревю : изработване на тоалети от отпадъчни материали с активното участие 

на родителите, представянето им от децата на детската градина.

Еко спестакъл: с участието на децата от трета и четвърта групи.
Добре дошли при нас!

В този малко късен час,

но вижте слънцето къде е –
още нависоко грее.

По проект чудесен ний

работим!

Чрез него се трудим,

обучаваме 

и забавляваме.



Вижте кошчета наредени

в чудни цветове са оцветени.

Някой знае ли деца,

какви са тези правила? 

За разделно събиране

ние знаем –

пазим природата даже,

когато играем.

Стоп спрете за момент!

Виждам цяла нощ някой е творил,

мерил, рязал и кроил,   

чудни дрехи сътворил.

С костюми от картон, листа, трева,

са облечени много деца.

Предлагам да представим

моден салон.





Много рози, вижте има!

Мамо, тате,

ръкави запретнете

и малко помогнете!

Розите да прекопаем,

за да цъфтят

и детската градина да красят.

Ръкавиците сложете,

мотиките хванете

и за труд се заловете.



Децата от първа група, заедно с 

родителите си сътвориха 

биоградинка „Радостинка“!!!

Цветната градина 

на децата от втора 

група „Делфинче“!

С благодарност на 

родителите им за 

цветния разсад!!!



Живият ни плет, който 

засяхме през есента, 

Вече се е раззеленил!

Цветята посадени заедно с 

нашите родители цъфтят!

Красота! 

Това е цветния ни 

алпинеум! Теменужки, 

незабравка, турта, 

сакъзче, дебела Мара, 

зелени пълзящи 

тревичка го красят

Фонтанчето ни бълбука, 

когато има слънце. Захранва 

се със слънчева батерия!!!



Деца от четвърта група заедно с родителите си посадиха в парника разсада на 

домати и пипер! Поставиха указателните табели!

А други посяха семенцата на тиквички и краставици!



Всичко в нашата зеленчукова градина е добре –

тиквички, краставички, пипер расте!

Домата вече има колчета и е вързано, чакаме да цъфне и 

да видим първите доматчета! Ура! Ура! Ура!

Невероятна веселба!

Всичко вече е прекопано, плевилите са в 

компостера! Слънчо да ги пече, Облачко да ги 

полива!



Всяко дете участвало в проекта 

получи своята грамота!



Учителите на всяка група качиха във фейсбук групите анкета за родителите 

по Национална програма „Успяваме заедно“

Модул 2 „Иновативна детска градина“.

Анкетата е анонимна и съдържа затворени и отворени въпроси!

Детската градина се превърна в рай за нас и нашите деца! Но…за да е такава е необходимо да я поддържаме и 

пазим! Можем, защото „Успяваме заедно!  Благодарим от сърце на деца, учители, родители!!!


