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МЕТОДОЛОГИЯ 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРОЕКТА „ВИТОША – ИЗВОР НА ЗДРАВЕ 

И КРАСОТА“ 

ВРЕМЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ: „ВИТОША – ИЗВОР НА ЗДРАВЕ И КРАСОТА“   

от 26.04.2021 г. до 30.11.2021 г. 

№ 
Дейност 

 
Метод / дейност на изпълнение 
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1 

Провеждане на 

кампания за мотивиране 

на семействата на 

децата за участие в 

различни форми на 

сътрудничество при 

подготовка и 

реализация на проекта; 

1. Провеждане на срещи с родителите на децата на 

включените групи за участие в проекта. 

2. Публикуване на информация за проекта на сайта на 

детската градина. 

3. Популяризиране на проекта с флаери за родителите и 

плакати за отразяване на предстоящите дейности, които 

се поставят на всички входове на ДГ № 12 „Лилия“ 

 

 

ДГ №12 

„Лилия“ 

3 

Подготовка, обсъждане 

и приемане от  

колегията на детската 

градина на методология 

за реализацията на 

проекта. 

1. Провеждане на работна среща на колегията на 

04.05.2021 за приемане на методологията на проекта. 

 

 

ДГ №12 

„Лилия“ 

5 

Провеждане на игрова 

подготовка за децата 

участници в проекта за 

подобряване на общата 

им физическа 

устойчивост, овладява-

не на норми на безо-

пасно поведение в 

1. Подготвяне на план с тренировъчни игри – 

симулации за децата, които участват в проекта; 

2. Реализиране на плана на откритите площи на 

детската градина; 

 

 

 

ДГ №12 

„Лилия“ 



2 
 

планинска среда  и фор-

миране на пред-

варителни позитивни 

нагласи за участие в 

проекта. 

6 

Провеждане на 

обучаващ тренинг с 

децата включени в 

проекта като надграж-

даща дейност към 

педагогическите 

ситуации по ОН „Око-

лен свят“, „Музика“ и 

„Изобразителни 

изкуства“.  за запознава-

нето им с природата и 

растенията на Витоша, 

както и лечебните 

растения през есента в 

планинска среда. 

1. Подготовка на презентации за децата: „Витоша – 

зона на красота и здраве; 

2. Организация и провеждане на арт-сесия за децата от 

групите участници в проекта: „Аз рисувам Витоша“ 

3. Организация и провеждане на детски ден на 

планинарската песен. 

 

 

ДГ №12 

„Лилия“ 

10 

Договаряне с Дирекция 

на ПП „Витоша“ на 

условия за партньорство 

и сътрудничество при 

изпълнение на отделни 

проектни дейности. 

 

1. Подписване на договор с посочени условия за 

ангажименти между ДГ 12 и Дирекция на ПП 

„Витоша“ 

 

ДГ №12 

„Лилия“ 

Дирекция 

на ПП 

„Витоша“ 

11 

Осъществяване  на 

преход по маршрут 

„Дендрариум“ – 

„Белите брези“ на 

Витоша с осигурен 

планински водач от 

партньорската 

организация. 

1. Извозване на децата с бусове до местността 

„Дендрариум“ – Детски еко център „Белите брези“ на 

Витоша; 

2. Провеждане на разговор с всяка детска група за 

изясняване на правилата за безопасно поведение при 

преход на деца и придружаващи ги възрастни в 

планинска среда. 

3. Разпределение на отговорностите между планинския 

водач, учители и родители за обезпечаване на детската 

безопасност по време на прехода 

4. Техническо осъществяване на прехода. 

 

ДГ №12 

„Лилия“ 

Дирекция 

на ПП 

„Витоша“ 

12 

Провеждане на 

тематична презентация 

„Спирала на билките“ с 

представяне на 

природни 

забележителности, в т.ч. 

1. Презентация за децата  „Спирала на билките“ с 

представяне на природни забележителности, в т.ч. лечебни 

растения (билки) и цветя характерни за региона. 

 

ДГ №12 

„Лилия“ 
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лечебни растения 

(билки) и цветя 

характерни за региона 

 

Дирекция 

на ПП 

„Витоша“ 

13 

Провеждане на 

познавателни и 

състезателни игри в 

планинска среда с участие 

на децата, родители и 

партньори 

 

1. Изготвяне на план на познавателните и състезателни игри  

с посочено място за провеждане и с отговорници и мерки за 

безопасност; 

2. Реализация на плана за състезателни и познавателни игри 

с участие  на децата и техните родители  под ръководство на 

учителите. 

 

ДГ №12 

„Лилия“ 

Дирекция 

на ПП 

„Витоша“ 

14 

Извършване на 

доброволческа дейност на 

Витоша от родителите и 

учителите, придружаващи 

децата, с помощ от децата 

– укрепване на пейки и 

беседки, обезпечаващи 

прехода парапети, 

изправяне и застопоряване 

на планински 

ориентировъчни знаци, 

почистване на отпадъци. 

Организация и включване на родителите за обнародване на 

зоната на проекта в следните дейности: 

• Почистване на терена; 

• Ремонт на съоръжения за планински отдих и сигурност; 

• Боядисване и лакиране на съоръженията в тази част на 

планината. 

Включване на децата под наблюдение на учителките в различни 

асистиращи дейности но със спазване на мерките на детска 

безопасност. 

 

 

 

ДГ №12 

„Лилия“ 

 

15 

Изработване на детски 

албум с нагледни пособия 

„Витоша – извор на 

красота и здраве“: фотоси, 

рисунки, хербарии и 

съпътстваща методология 

за реализация на проекта 

1. Подготовка на проект на албума с основните му елементи: 

• Селектирани фотоси; 

• Детски рисунки; 

• Хербарии. 

2. Определяне на технологията за изработка на албума; 

3. Изработка на албума в печатна и в дигитална версия 

 

 

ДГ №12 

„Лилия“ 

 

16 

Презентация на детски 

албум „„Витоша – кът на  

здраве и красота““ пред 

останалите деца от ДГ 

№12 „Лилия“, 

Родителското сдружение 

„За нашите деца – с обич“ 

и Обществения съвет /он -

лайн или на живо/. 

1. Презентиране на електронната версия на албума „Витоша – 

извор на красота и здраве“ в режим онлайн на сайта на 

детската градина и чрез платформа в интернет в съответствие 

с планирания срок в проекта. 

 

 

ДГ №12 

„Лилия“ 

 

17 

Провеждане на анкета за 

проучване мнението на 

родителите, свързано с 

участието на децата в 

проекта 

 

1. Подготовка на анкетната карта от екип на детската градина. 

2. Раздаване на анкетата на родителите; 

3. Обобщаване на резултатите и анализ; 

4. Приложение на анализа за бъдещи форми на 

сътрудничество между родители и специалисти на ДГ № 12 

„Лилия“. 

ДГ №12 

„Лилия“ 

Сдружение 

„за нашите 

деца с 

обич“ 



4 
 

 

18 

Отразяване на 

проведените събития и 

дейности на сайта на 

детската градина. 

 

Схематизиране и поместване на всички визуални материали 

и албуми на сайта на детската градина до 23.11.2021 г. 

 

ДГ №12 

„Лилия“ 

 

 

ИЗГОТВИЛ: 

/ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВ, КООРДИНАТОР/ 


