
Дейности по проекти в областта на екологията, безопасност на 

движението и мобилност, екологични кампании, обучения и др. 

мероприятия, имащи отношение към опазване на околната 

среда. 

ДГ№4 "Теменужка" гр. Варна е  с дългогодишни традиции в областта на 

екологичното образование и възпитание.  

Едни от най-успешните и устойчиви практики, които реализирахме през 2020 

г. са: 

1. Проект „Големият лов на растенията“ по  Програма « Екоучилища», с 

подкрепата на Българско движение “Син флаг”. – Запознаване с 

биоразнообразието в природата. Растенията като важна част от много жизнени 

цикли в природата и климата на планетата. Картиране на растителни и 

животински обекти в детската градина. Възпитаване в еколого-съобразно 

поведение. 

2.  „Ден на Земята – втори шанс на отпадъците“ – онлайн изложба от съвместно 

изработени творби/предмети с рециклирани материали. Запознаване с 

възможностите за многократно използване на отпадъците за създаване на нов 

продукт. 

3. „Заедно можем повече“ – съвместна дейност с родители. Облагородяване 

екстериора на детската градина – почистване и окосяване на тревните площи 

около площадката, подрязване и торене на живия плет /туи/, подготовка на 

билки, подправки и растения за предстоящия сезон, засаждане на бор и цветни 

лехи. Формиране на трайни екологични навици у деца и родители, чрез 

включването им в съвместни дейности. 

4. „Чудните семенца“ – многообразието на зърнени и бобови храни. Обогатяване 

на био колекция от семена на зърнени и бобови храни. Формиране на навици и 

умения за труд в природна среда. Възпитаване на грижа към обекти от 

растителния свят. 

5. „Есенните листа оживяват“ – Групов еко проект. Развиване на 

пространствената фантазия и възпитаване на естетически вкус. Стимулиране 

използването на природни материали в създаването на нов продукт. 

6. „Чиста и красива Варна“ – съвместно с родителите – групови посещения на 

Морската и зоологическата градина. Повишаване знанията за 

биоразнообразието в заобикалящия ни свят. 

7. „Водата в природата“ – експерименти в групи с вода. Водата като природно 

богатство, нейното разпространение и необходимост от пестене и опазване 

чистотата на водните басейни. 

8. „Еньов ден“ – билките в нашата градина. Запознаване с полезните за здравето 

растения стимулиране към природо-съобразен начин на живот. 

9. Включване в националната кампанията „Аз вярвам и помагам“ за събиране на 

пластмасови капачки. 



10. Съвместна дейност с доброволци от БЧК – беседа, относно безопасността по 

пътищата. 

11. „Правилата знам и мога да се движа сам!“ – възпоменание на жертвите от 

катастрофи. 

12. Организиране на изложба от детски рисунки и макети на тема: „Улицата има 

правила“ – ежегодно. 

13. “Пешеходци и автомобили“- симулативни игри с деца от подготвителни групи. 

14. „С мама и татко спазвам правилата“  - открити моменти пред родители със 

средствата на ИКТ  - Мотивиране на семейството за съпричастност и активно 

участие при формиране на култура за безопасно поведение на пътя. 

 


