
Отново радост и гордост за нашата 
детска градина! 

През учебната 2022 г.- 2023 г. децата ще 
участват в проект “Мога повече”

по Национална програма

“Хубаво е в детската градина”

Пореден спечелен проект на  
ДГ “СЛЪНЦЕ” гр. Бургас



Кратко експозе на проекта
• Новите обществени нагласи налагат нов тип ориентация на

образователния процес - компетентността. Предучилищният етап от
образованието на детето е основополагащ за развитието на детската
личност, защото създава условия за придобиване на съвкупност от
компетентности и база за учене през целия живот. Това предполага и
изисква пренастройване на педагогическото взаимодействие и
учебното съдържание в предучилищната възраст. Стъпвайки върху
традиционните използвани методи, решихме да заложим на
иновативни подходи за структуриране на учебното съдържание,
организиране на интерактивен познавателен процес, създаване на
авторски методики и ползване на продуктивни технологии на
обучение. Фокусираме се върху осигуряването на благоприятна среда
за децата за овладяване на ключови знания умения и възможности,
за разгръщане на личния им потенциал и готовност за справяне в
следващите етапи на развитието си. Предложената от нас иновативна
програма предлага нови допълнителни дейности, които се предлагат
на децата като форма на иновационно надграждащо алтернативно
обучение по заложените за предучилищната възраст образователни
направления. В същото време заложените практики са близки до
познавателните възможности на децата, тъй като включват в себе си
комплекс от методи и похвати, подходящи за възприемане от най-
ранна детска възраст.



Внедряване на музикотерапия и логоритмика по „системата Шулверг на Карл

Орг” може да се ползва като интерактивен момент по музика , в моментите на утринна

гимнастика, а също и като заложена допълнителна самостоятелна двигателна активност.

Методологията позволява чрез забавни занимания и игри да се отключи и развие

музикалния и творчески потенциал, заложен в децата от най-ранна възраст.



Себеизразяване чрез сюжетно-ролеви игри и театрални драматизации

като допълнителна дейност, надграждаща ситуациите по БЕЛ дава

възможност за активизиране на речевата активност на децата-търсена

образователна ценност от педагозите в предучилищната възраст.



Спортно-туристическо ориентиране, предложено като иновационна алтернатива на
околен свят и физическа култура, дава възможност едновременно за насърчаване на
двигателната активност на децата и непосродствен достъп до природата. Обучението по
дейността ще бъде обогатено с организирано извеждане на децата от детското заведение
в местността парк „Минерални бани”. Там деца, родители и учители ще имат възможност
за активна форма на педагогическо взаимодействие, спортни игри и непосредствен
достъп до природата.



Цветотерапия като допълнителна форма на обучение по изобразително изкуство

ще даде нов смисъл на образователното направление като средство за снижаване

на тревожностте и балансьор на емоционото развитие.



Менталната аритметика като допълнителна дейност по образователното

направление „Математика” дава възможност на детето да развие своята

креативност, любознателност и гъвкавост на мисълта.



Грънчарство като допълнителна форма на обучение по конструиране и технологии дава

възможност на детето за непосредствен достъп до традициите на българското занаятчийство и

формиране на естетически вкус и отношение към творческото създаване.



ДЕТСКА ГРАДИНА 
“СЛЪНЦЕ”
гр.БУРГАС

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ФОТОСИТЕ И ИЛЮСТРАЦИИТЕ В ПРЕЗЕНТАЦИЯТА СА ПОЛЗВАНИ ОТ ИНТЕРНЕТ  


