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РЕЗЮМЕ 



 

 Детска градина „Пинокио“ гр.Бургас е изградена от естествени 

рециклируеми материали, без употребата на  пластмаса. Неслучайно тя носи 

името на любимото на малчуганите по цял свят дървено човече Пинокио. 

Дървото е най-използваният материал и в екстериора, и в интериора.  

Практика е ежедневното извеждане на децата навън през всички сезони. Те 

играят, учат и творят на открито. Излагането на слънце дори за няколко 

минути на ден, доставя на организма витамин D, повишава имунната защита 

и подобрява цялостно здравето. Тъй като малчуганите прекарват много време 

навън, просторният двор е проектиран и обзаведен като голяма класна стая на 

открито, но и като място за движение и спорт.  Посадени са десетки млади 

дървета от най-различни видове, които не след дълго ще дадат хубава сянка. 

В двора има билкова градина, както и "музикални кутии", сглобени от метал, 

дърво, бамбук, с които децата могат да произвеждат звуци. Монтирани са 

различни видове учебни дъски: за писане с тебешир, за рисуване с боички, за 

лепене на магнити.  В двора има инсталация, в която да се налива вода, за да 

се извършва наблюдение на нейното движение, както и сензорна пътека с 

различни сектори, напълнени с речни камъни, кестени, пръст и есенни листа, 

върху които децата да стъпват с боси крачета. 

В детска градина „Пинокио“ работят млади и амбициозни педагози, отворени 

за новаторски идеи, които използват иновационни и съвременни подходи за 

работата с деца. 

Преходът от първичната към вторичната социализация в детството най-често 

се свързва с постъпването на детето в детска градина. Основни преживявания, 

които съпровождат детето, при осъществяване на този преход са страх и 

тревога. Посочените емоции и чувства са по-силно изразени при деца, които 

до момента не са посещавали детска ясла/градина. Ето защо от ключово 

значение за развитието на детето е да бъде приложена успешна адаптация и 

плавен преход от семейната среда към детската градина 

-  Период за който се кандидатства – учебната 2020-2021 година; 

-    Финансиране нужно за реализиране на заложените цели и задачи за 

изпълнение на програмата – 3500 лв. 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ 



Основна цел: 

- Създаване на условия и изграждане на иновативна среда за реализиране 

и  прилагане на иновативни практики, с цел повишаване качеството на 

предучилищното образование. Споделяне с родителската общност, с цел 

популяризиране на иновациите и предимствата и ползите за адаптацията на 

 децата. 

  

Специфична цели: 

- Осигуряване на цялостно развитие на детската личност (физическо, 
емоционално, социално, когнитивно ) чрез водните игри; 
 

- Изграждане на подкрепяща, приемна, безопасна, мултикултурна, 

интерактивна среда; 
 

- Прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на 

детето от семейна среда към детската градина, чрез водни игри. 
 

- Формиране на екоцентрично поведение у децата на основата на 

изследователско поведение. 
 

- Подпомагане и улесняване на педагогическия персонал при работата с 

 деца  със СОП в детската градина. 

 

 

 

ЗАДАЧИ 

 

 

-  Създаване и прилагане на иновации за повишаване качеството на 

предучилищното образование, чрез дейности във „Водна стая“, модерно и 

практично оборудвана  за постигане на поставените цели. 

- Насърчаване на партньорството между детската градина и семейната 

общност. 

- Изграждане на спокойна и релаксираща среда за неспокойни и 

тревожни деца. 

- Стимулиране на тактилните усещания и възприятия, чрез водни игри. 

 

 Формиране на познавателно – емоционално отношение към водата. 



 

 

 

 Първа среща между представители на родителската общност , 
 ръководството и педагогическия състав на ДГ 
 „Пинокио“разискване и излагане на идеята за развививане на детската 

 личност, на която ще  бъде представена програмата, нейните цели 
 и очаквани резултати. 

 

 

                                                 Запознаване на родителите с 

институционалните особености на  предучилищното образование; 
 

 Промотиране на „Водна стая“, разискване и излагане на идеята за 

 развививане на детската личност; 

 

 Предоставяне възможност за коментиране на очаквания, опасения и 

 намерения и идейни предложения; 

 

 Втора среща между представители на родителската общност, 
 ръководството и педагогическия състав на ДГ „Пинокио“ след 
 финализиране на проекта, с цел  представяне и демонстрация на 
 предимствата и ползите от „Водна стая“ 

 

  

 

ДЕЙНОСТИ 

1. Реконструкция и подготовка на помещението предвидено за „Водна стая“ - 

боядисване на стени с водоустойчива боя; 

2. Закупуване на необходимите материали за обзавеждане на „Водна стая“ - 

непромокаеми тапети, параван, вани за вода и пясък, акварелни бои за 

рисуване с ръце, табла за рисуване, инсталация с воден ефект 

3. Осигуряване на  интериорни детайли за по-приветлива атмосфера– 

аквариум, декоративни рибки, водна растителност и оборудване, машинка за 

сапунени балони и течност, 



4. Осигуряване на подходящо осветление; 

5. Озвучение – дискове с релаксиращи природни звуци и музика 

6. Провеждане на среща между родителската общност, директор и 

педагогически персонал, с цел запознаване на родителите с 

институционалните особености на предучилищното образование и 

промотиране на „Водна стая“, разискване и излагане на идеята за развививане 

на детската личност; 

7. Провеждане на втора среща между представители на родителската 

общност, ръководството и педагогическия състав на ДГ „Пинокио“ след 

финализиране на проекта, с цел  представяне и демонстрация на 

предимствата и ползите от „Водна стая“ 
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Провеждането на информационна кампания чрез брошури ще запознае 

родителите на децата от ДГ  „Пинокио“ с ползите и предимствата от 

използването на „Водна стая“ за обучението и емоционалното развитие 

на децата. Тази информация ще бъде изложена и в сайта на детската 

градина. 

 Наличието на "Водна стая" ще се осигури комфортно и уютно 

пространство, за забавление, обучение, намаляване на стреса и 

тревожността у децата. Това ще бъде своебразно място за провеждане 

на обучения, игра  и релакс, както и за индивидуални срещи между дете 

със СОП и педагогически специалист. Иновативната „Водна стая“ ще 

осигури пространство, което чрез своята приветливост и атрактивност 

ще помогне на детето да се почувства щастливо и спокойно. 

 Чрез обзавеждане на „Водна стая“ с подходящи материали и пособия, 

ще се работи в посока усъвършенстване на фината моторика и 

тактилните, сензорните и слуховите възприятия на децата. 

 Този ресурс може да се използва многостранно, включително и от 

персонала на градината в помощ за плавна и безпроблемна адаптация 

на новопостъпили деца в предучилищна образователна институция. 

 



УСТОЙЧИВОСТ НА ПРОГРАМАТА 

Безспорен факт е, че числеността на групите в детските градини е висока. В 

тях се възпитават и обучават деца с различен темперамент и нужди. Това е 

предпоставка за усложняване и затрудняване адаптацията и социализацията 

на децата. Социализирането е процес на адаптация, индивидуализация и 

усвояване на социокултурни роли, чрез които детето намира място в 

обществото. 

Тези факти ни провокираха  да търсим активни решения, ориентирани към 

създаване по-добър комфорт на децата, чрез пробуждане на интереса им към 

учебния процес с помощ на изследователски игри и удовлетвореност от 

близък контакт с водата. Тя ги зарежда с положителна енергия, стимулира 

тактилните им усещания и възприятия. „Водна стая“, ще даде възможност да 

се формира у децата  познавателно – емоционално отношение към водата. 

Всичко изброено до тук ни дава повод  да мислим в посока разработване на 

иновативен подход за работа с деца в дългосрочен план, чрез „Водна стая“, 

насочен към: 

 

                                                                       

 

- развиване на въображението и креативността; 

- създаване на интерес и любов към природата; 

- създаване на по-добри условия за експериментална работа; 

- създаване на условия за личностно развитие на детето; 

- развиване на сетивните възприятия; 

- подпомагане процеса на развитие на концентрацията, вниманието и паметта; 

- намаляване тревожността и стреса у децата; 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ 

 

 В стратегията ни за бъдещо развитие ние визираме продължаване и 

доразвиване на дейностите от пилотната година. Усилията на екипа  ще бъдат 

насочени към доразвиване и усъвършенстване на идеята  „Водна стая“, като 

работим за доизграждане и обогатяване на базата и възможностите в посока  

сензорното развитие на децата. Това ще даде повече възможности и ще 



обхване по-широк спектър от проблеми и затруднения при работа с деца, 

което ще повиши качеството на обучителния процес. 

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА 

 Настоящата програма е насочена към децата, на ДГ "Пинокио" през 

учебната 2020 - 2021 година. В целевата група попадат деца в норма и деца 

със СОП. 

 Приблизителен брой деца - 170 (+/- 5%) 

 Приблизителен брой родители – 50 (+/-10) 

 Персонал – 10 педагогически специалисти и 5 помощник възпитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА НА НЕОБХОДИМИТЕ 

РАЗХОДИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА 

 

 

    „Водна стая“ 

Таблица 1 

Вид на материалната придобивка брой 

Плексигласови прегради * 

Водоустойчива боя * 

Фото тапет 1 

Строителни материали и крепежни елементи * 

Осветление * 

Озвучаване * 

Релси за завеси 4 

Завеси * 

Растителност * 

Обща сума 1220,00 лв. 



 

 

 

„Водна стая“ 

 Таблица 2 

Вид материална придобивка брой 

Инсталация „Воден ефект“ 1 

„Воден канал“ 1 

Аквариум+оборудване 1 

Машина за сапунени балони 1 

Водна/пясъчна маса 1 

Дървена маса за сензорни игри 1 

Сензорна пътека 1 

Акварелни бои * 

Играчки за водни игри * 

Брошури * 

Обща сума: 1830, 00 лв. 

 

 Изготвили: Галина Янева – детски учител 

                                Гергана Попова – детски учител 
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