
Втора възрастова група „Дъга“

учебна 2021/2022

Учители: Теодора Тодорова

Ивета Христова

„КОВЧЕЖЕ ЗА СЪКРОВИЩА“



Основни цели

 Формиране и изграждане на детската личност чрез приобщаване към красотата на народното творчество,

разширяване и обогатяване на представите им за елементите на празничната обредност чрез презентации,

наблюдения, посещения на ателиета, музеи, изложби

 Целенасочено взаимодействие, сътрудничество и партньорство с родителската общност за усвояване на ключови

компетенции, социални норми на поведение и ценности у децата

 Стимулиране на фолклорните, артистичните и изобразителни способности на децата за обогатяване на

естетическото, интелектуалното и творческото им развитие. Съхраняване и утвърждаване на българската

национална идентичност, възпитаване на уважение и гордост към българските ценности, традиции и творчество.

 Споделяне на иновативни практики и проведени общи мероприятия с други обществени институции. Популяризиране

на дейностите чрез участия в конференции по ПУО и изпращане на материали в специализирания печат.



Очаквани резултати

 Сътрудничество и партньорство между деца, родители и учители; взаимно доверие и обща

ангажираност за изграждането на културни и възпитани личности

 Провеждане на интересни , нетрадиционни дейности с родители водят до възпитаване ,у

децата на самостоятелност и увереност в собствените им способности, култура на

поведение на обществени места и бърза и успешна социализация в обществото

 Децата имат познания за приложно декоративно творчество, българските традиции и

провеждането на всички планирани мероприятия

 Активизиране на участията и изявите на децата в общественото пространство. Участия

на педагогическите специалисти в конференции и публикации в специализирания печат



Дейности и мероприятия

Обогатяване на битовия кът в групата

м.септември 2021год.



Дейности и мероприятия

Посещение на Школата по керамика и грънчарство към 

Центъра за подкрепа и личностно развитие- Плевен

м.септември 2021год.



Анкета с родителите- активизиране на обратната връзка, с цел 

планиране и провеждане на събития и обичаи с децата

м. октомври 2021год.

АНКЕТА 

„ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ РОДИТЕЛИ” 

Настоящата анкета има за цел да разбере какви са нагласите и потребностите на  родителите по отношение дейностите и 

мероприятията с децата в групата по НП „Успяваме заедно”, Модул 2 „Иновативна детска градина”. Това би подпомогнало 

учителите в ДГ „Слънце” – гр. Плевен  да осъществяват по-добро партньорство и сътрудничество за откриване и удовлетворяване  

нуждите на Вас и нашите деца. 

 

1. Считате ли, че съвместни работилници / родители, деца и учители/ насърчават и мотивират  Вашето дете да  постига по-

добри резултати в учебната дейност? 

 А)  не 

 Б)  по-скоро 

 В) по-скоро да 

 Г) да 

2. Считате ли, че детската градина осигурява подходяща среда за провеждането на планираните дейности по проекта? 

А)  не 

 Б)  по-скоро не 

 В) по-скоро да 

 Г) да 

3. Според вас, планираните дейности развиват ли партньорството между учители и родители? 

А)  не 

 Б)  по-скоро не 

 В) по-скоро да 

 Г) да 

4. Споделя ли детето ви информация за подготвяните мероприятия -  изненади  в детската градина?  

А)  не 

 Б)  по-скоро не 

 В) по-скоро да 

 Г) да 

5. Харесват ли ви подготвените предмети и материали, които изработвате с децата си по проекта?  

А)  не 

 Б)  по-скоро не 

 В) по-скоро да 

 Г) да 

 

6. Разглеждате и коментирате ли във Facebook - групата изработените изделия от вас и детето ви с това на другите?  

А)  не 

 Б)  по-скоро не 

 В) по-скоро да 

Г) да 

7. Наблюдавате ли детето как се чувства по време на изпълнение на поставените задачи?  

А) Да, правя го незабелязано.  

Б) Направо го питам дали всичко е наред.  

В) Не. Ако има проблем, то ще ми каже. 

8. Как намирате  дейностите по проекта по време на онлайн взаимодействието?  

А) По-скоро спокойна, забавна.  

Б) Ангаираща и напрегната.  

В) Ограничена, но всичко е нормално. 

Г) Не издържам повече.  

9. Covid - мерките пречат ли за ефективното осъществяване на планираните развлечения, свързани с проекта?  
А)  не 

 Б)  по-скоро не 

 В) по-скоро да 

Г) да 

10. Предложете идеи за нови дейности и мероприятия, които да планираме през следващата учебна година: 

............................................................................................................................. .....................................................................................................

.................................................................................................................................................................  

                Искрено Ви благодарим  за отделено време!  

Коментари: 

............................................................................................................................. .....................................................................................................

.................................................................................................................................... 



„Автентични народни носии“- посещение на РИМ – Плевен, беседа за 

народните облекла и принадлежности

м. ноември 2021год.



„Автентични народни носии“- посещение на РИМ – Плевен, беседа за 

народните облекла и принадлежности

м. ноември 2021год.



„„Керамични съдове“- изложба на рисунки и съдове от приложното изкуство- съвместна 

работилница с родители 

/проведено в електронна среда/

м. ноември 2021год.



„„Керамични съдове“- изложба на рисунки и съдове от приложното 

изкуство- съвместна работилница с родители 

/проведено в електронна среда/

м. ноември 2021год.



„„Керамични съдове“- изложба на рисунки и съдове от приложното 

изкуство- съвместна работилница с родители 

/проведено в електронна среда/

м. ноември 2021год.



„„Керамични съдове“- изложба на рисунки и съдове от приложното 

изкуство- съвместна работилница с родители 

/проведено в електронна среда/

м. ноември 2021год.



„Бъдни вечер“- пресъздаване на обичая; Поздрав от коледари; 

м. декември 2021год.



„Бъдни вечер“- пресъздаване на обичая; Поздрав от коледари; 

м. декември 2021год.



„Бъдни вечер“- пресъздаване на обичая; Поздрав от коледари; 

м. декември 2021год.



Изработване на сурвачки- съвместна работилница с родители

/проведено в електронна среда/

м. декември 2021год.



Изработване на сурвачки- съвместна работилница с родители

/проведено в електронна среда/

м. декември 2021год.



Популяризиране на проекта чрез изготвяне на презентация и публикация  в 

сайта на детската градина; изпращане на сценарий за празника Бъдни вечер 

и Коледуване в специализирания печат;

м. януари 2022год.

http://dgslunce.eu

Списание – Детска градина

http://dgslunce.eu/


„Традиционна българска кухня“ – представяне на ястие, приготвено с 

мама и / или баба.

/проведено в електронна среда/

м. януари 2022год.



„Традиционна българска кухня“ – представяне на ястие, приготвено с 

мама и / или баба.

/проведено в електронна среда/

м. януари 2022год.



„Традиционна българска кухня“ – представяне на ястие, приготвено

с мама и / или баба.

/проведено в електронна среда/

м. януари 2022год.



„Мартеници за всички“ – изработване на мартеници за 

служителите в ЦПЛР – Плевен и за участие в конкурси;

м. февруари 2022год.



„Мартеници за всички“ – изработване на мартеници за 

служителите в ЦПЛР – Плевен и за участие в конкурси;

м. февруари 2022год.



„Брошка за мама“ – изработване на бижу от филц с техниката

“плъстене“ по случай Международния ден на жената

м. март 2022год.



Участие в областната  конференцията по 

предучилищно и начално училищно образование

„Детската градина и училището вълшебния свят на 

децата и учениците“

м. март 



„Лазаровден, Цветница и Великден“ –пресъздаване на обичаи

м. април 2022год.



„Ковчеже за съкровища “ – красота и хармония- съвместна

работилница с родители

м. май 2022год.



Благодаря за вниманието!


