Детска градина „Щастливо детство” гр.Твърдица, общ.Твърдица, обл.Сливен,
ул. „Цар Калоян“ №27, тел.: 0454/42260, email: dg_tvarditsa@abv.bg

През 2021г. в ДГ „Щастливо детство“ град Твърдица стартира проект
„Учение, труд, спорт и игра в чиста околна среда“ от Националната кампания
„Чиста околна среда - 2021 г.“ на тема „Обичам природата - и аз участвам“.
Цел на проекта:
Възпитаване на екологична култура и обогатяване знанията на децата за
опазване на околната среда чрез усъвършенстване на педагогическото взаимодействие,
активно сътрудничество с родителската общност и осъвременяване на съществуващите
материални фактори.
Задачи:
1.Формиране на действени знания, екологични убеждения и природозащитно
отношение на децата към околната среда чрез обучение, труд, спорт и игра.
2.Организиране на „Зелена детска градина“ в двора на сграда №1 , отворена за
занимания за всички деца от детската градина; оборудване на дворното пространство
със съоръжения за спорт и образователни игри.
3.Полагане основите на екологична култура у децата, поддържане на осъзнат интерес и
потребност от опазване на природата, чрез подходящи възпитателно –образователни
дейности, провеждани на открито.
4.Овладяване от децата на модели на поведение, свързани с решаването на екологични
проблеми.
5.Приобщаване на родителската общност към идеята и целите на проекта, за постигане
на продължаващ ефект и след приключването му.
6.Активно взаимодействие на децата, родителите и персонала от трите сгради на
детската градина по повод организирани празници, развлечения, състезания и дейности
с екологична насоченост за приобщаване към „зелената идея“.
7.Привличане на общественото внимание за изграждане на гражданско самосъзнание за
опазване на природата.
8.Постигане устойчивост на проекта и социална ангажираност от страна на всички
посещаващи и работещи в детското заведение.
Финансиране по Проекта – 4962.20 лв.
Опирайки се на дългогодишните традиции и натрупан опит, следвайки новите
тенденции и регламентирани стандарти за екологично образование в предучилищна
възраст, екипът на детската градина се стреми към внедряване в педагогическата
практика на нови образователни технологии, методи, форми и средства за формиране и
изграждане на екологична култура у децата.

Основавайки се на положителните резултати от предходно реализирани проекти
по НК „За чиста околна среда ”, както и на факта, че знанията на децата за природата се
формират и обогатяват най-пълноценно в занимания на открито, ние се стремим към
осигуряването на позитивна, подкрепяща среда, съобразно нуждите на екологичното
възпитание, за всички деца от детската градина. Ето защо настоящият Проект е
фокусиран върху идеята за обогатяване, осъвременяване и модернизиране на двора на
детската градина в централна сграда №1 на детската градина - ул. „Цар Калоян” №27.
Считаме, че обособяването в дворното пространство на подходящи учебни и игрови
кътове за провеждане на наблюдения, елементарни опити, експериментиране и
практически дейности, съчетани с игрови методи, средства и активности, е една добра
възможност за усъвършенстване на екологично ориентираните педагогически
взаимодействия с децата.

Екипът на детската градина отчита важната роля на работата със семейството
при изграждането на екологична култура у децата. Участвайки в инициираните от
детската градина мероприятия, родителите ще вникнат в същността на редица
екологични проблеми и ще осъзнаят значението на родителския пример, като еталон за
подражание.

Успешната реализация на Проект „Учение, труд, спорт и игра в чиста околна
среда “ по НК „За чиста околна среда ” ще създаде предпоставки за подобряване на
средата и екологичната обстановка сред която растат и се възпитават нашите деца.
Изграждането на зони за обучителни, спортни, трудови и развлекателни дейности на
открито, ще осигури в дългосрочен план за децата естетическа среда с оптимални
възможности за изграждане на екологична култура и природосъобразно поведение.
Разнообразните дейности с деца, родители и персонал, както и педагогическите мерки
за повишаване на екологичното съзнание, ще гарантират опазването и последващо
стопанисване на създадените дворни зони и ще утвърдят позицията , че опазнавето на
природата е общочовешка грижа и отговорност .

