
ПРОГРАМА  

„Зелена детска градина“, в Общинска детска градина “Д-р Тодора Миладинова”, 

град Рила през м. август 2021 г. – част от неучебното време на учебната 2020/2021 

година 

(Приета с Решение № 274/24.06.2021г. на Общински съвет, Община Рила) 

1. Тема: „Въвеждане на нови ритуали за посрещане на децата в детската 

градина, които не изискват прегръдки и близки контакти“- във връзка с 

епидемичната обстановка. 

Форма: беседа и игрова ситуация с всички деца. 

Дата на провеждане: 2 август 2021 г. /понеделник/. 

Задачи: Да запознаем всички деца с новите ритуали за поздрав при идване в 

детската градина и при изпращане на децата. Мотивиране на децата за 

използването им. 

 

2. Тема: „ Как и кога да измием ръцете си добре“  

Форма: практикум за създаване на навици за миенето на ръце като част от 

личната хигиена. 

Задачи: Децата да придобият нагледна представа за миенето на ръцете.  

Създаване на трайни навици за лична хигиена.  

Дата на провеждане: 3 август 2021 г. /вторник/. 

 

3. Тема: „ „ Моето семейство“ 

Форма: педагогическа ситуация по образователно направление „Изобразително 

изкуство“ – рисуване, апликиране, моделиране. 

Задачи: Рисуване на членовете на семейството и назоваване на имената им, като 

децата използват различни техники и материали. 

Дата на провеждане: 4 август 2021 г. /сряда/. 

 

4. Тема: „Плодове и зеленчуци“  

Форма: наблюдение, дидактични игри. 

Задачи: Развитие на познавателните способности у децата при сравняване на 

обекти, разширяване на знанията им за различните плодове и зеленчуци и  

умения за използване на обобщени понятия. 

Дата на провеждане: 5 август 2021 г. /четвъртък/. 

 

5. Тема: „Билките – полезни за нашето здраве“ 

Форма: показ, ситуация. Приготвяна на чай и консумиране. 

Задачи: Запознаване с лечебните свойства на билките. Създаване на интерес 

към природните богатства – растителен и животински свят и значението им за 

хората.  

Дата на провеждане: 6 август 2021 г. / петък/. 

 

6.  Тема: „Моят домашен любимец“ 

Форма: наблюдение, разказ, споделяне на опит 

Заличени лични данни, съгласно чл. 4, 
т. 1 и т. 2 от Регламент (ЕС) 2016/679



Задачи: Предизвикване на интерес и желание за полагане на грижи към 

домашните любимци. Възпитаване на положително отношение и съпричастност 

към домашните любимци. 

Дата на провеждане: 9 август 2021 г. /понеделник/. 

 

7. Тема: „В света на буболечките“ – ролята на насекомите в природата. 

Форма: наблюдение, беседа 

Задачи: Запознаване с особеностите на „малкия“ свят и ролята и значението на 

насекомите за природата и хората. 

Дата на провеждане: 10 август 2021 г. /вторник/. 

 

8. Тема: „От нищо – нещо“ – изработване на изделия от рециклирани или 

отпадъчни материали. 

Форма: самостоятелна работа на децата, беседа. 

Задачи: Изработване на играчки, сувенири, украса - от опаковки, найлонови 

торбички, кутии и др. Развитие на творческото мислене и въображението на 

децата. 

Дата на провеждане: 11 август 2021 г. /сряда/.  

 

9. Тема: „Трите прасенца“ – народна приказка 

Форма: игра-драматизация с участието на деца – герои. 

Задачи: Мотивиране и участие на децата в играта-драматизация, развитие на 

въображението и ролевата игра. 

Дата на провеждане: 12 август 2021 г. /четвъртък/. 

 

10. Тема: „Добрите стопани“ от Асен Разцветников -  запознаване с текста на 

приказката 

Форма: четене и игра-драматизация. 

Задачи: Запознаване със съдържанието на приказката и осмиването на героите 

от автора. „Трудът – краси човека, а мързелът го грози“.  

Дата на провеждане: 13 август 2021 г. /петък/. 

 

11. Тема: „Сградите около нас“ – изрежи, прегъни и сглоби стените на къщата. 

Направи квартал от къщи. 

Форма: практическо занимание по изобразителни дейности – апликиране, 

моделиране. 

Задачи: Развитие на въображението у децата. Наблюдателност и старание за 

точно пресъздаване на обекти от заобикалящата ни действителност. 

Дата на провеждане: 16 август 2021 г. / понеделник/. 

 

12.  Тема:  „Здравей, лято“ – изработване на макет от лодки, рибки, параходи – 

направени от хартия. 

Форма: практическо занимание. 

Задачи: Колективна работа. Възпитаване на умения за работа в екип. 

Възпитаване на толерантност и уважение. 

Дата на провеждане: 17 август 2021 г. /вторник/. 

 



13. Тема: „Свирете музиканти“ – възпроизвеждане на музика-игра, чрез свирене 

на детски музикални инструменти. 

Форма: развлечение, концерт. 

Задачи: Възпитаване на естетически качества и развитие на музикална култура. 

Дата на провеждане: 18 август 2021 г. /сряда/. 

 

14. Тема: „Рибки“ – апликиране с хартия, ножица, лепило. 

Форма: Практическо занимание по ОН „ Изобразително изкуство“. 

Задачи: Развитие на фината моторика у децата и стремеж да изпълнят работата 

си до край. 

Дата на провеждане: 19 август 2021 г. /четвъртък/. 

 

15. Тема: „Очаквано лято“ 

Форма: Рисуване с темперни бои и с пръсти 

Задачи:  Активно участие на всички деца. Запознаване с различни 

нетрадиционни техники за рисуване. 

Дата на провеждане: 20 август 2021 г. /петък/. 

 

16. Тема: „ Групичка от картинки“ – създаване на умения за редене на лото или 

пъзел. 

Форма:  настолна игра 

Задачи: Развитие на познавателните качества – сравнение, класифициране, 

групиране, изключване от общото. Възпитаване на самостоятелност и спазване 

на правилата. 

Дата на провеждане: 23 август 2021 г. / понеделник/. 

 

17. Тема: „Частите на денонощието“  

Форма: занимателна игра за развитие на ориентирането в пространството. 

Задачи: Разширяване на знанията за пространството и времевите отношения. 

Развитие на логическо мислене и съобразителност. 

Дата на провеждане: 24 август 2021 г. / вторник/. 

 

18. Тема: „Разказване на любима приказка“ – интерпретация на литературно 

произведение 

Форма:  участие на деца и учители 

Задачи: Възпитаване на интерес към художествената литература за деца и 

развитие на интерпретативните умения у децата.  

Дата на провеждане: 25 август 2021 г. /сряда/. 

 

19. Тема: „ Дидактични игри – Помисли и нарисувай, Помисли и отговори“ и 

др. 

Форма: дидактични игри с участието на всички деца. 

Задачи: Обобщаване и затвърдяване на знанията на децата за природата и 

обществото. Възпитаване на толерантност и търпеливост при отговаряне на 

поставените въпроси. 

Дата на провеждане: 26 август 2021 г. /четвъртък/. 

 



20. Тема: „ Омагьосания замък“ – затвърдяване на представите за геометричните 

фигури. 

Форма: дидактична игра 

Задачи: затвърдяване и обобщаване на знанията на децата за геометричните 

фигури и приложението им в обществения живот.  

Дата на провеждане: 27 август 2021 г. /петък/. 

 

21. Тема: „ Цветовете на лятото“ – апликация, рисуване 

Форма: Творческо занимание с участието на всички деца. 

Задачи: Възпитаване на естетически качества и използване на различни цветове 

характерни за лятото. 

Дата на провеждане: 30 август 2021 г. /понеделник/. 

 

22. Тема: „Балерина“ – апликация от цветна хартия 

Форма: Творческа ситуация с използване на техниките – сгъване на хартия, 

рязане, лепене, рисуване. 

Задачи: Развитие на фината моторика на децата. Възпитаване на естетически 

вкус и желание за довършване до край – до изпълнение на поставената задача. 

Дата на провеждането: 31 август 2021 г. /вторник/. 

 

 

Настоящата План-програма е изготвена с участието на педагогическите 

специалисти, работещи в общинска ДГ „Д-р Тодора Миладинова“, град 

Рила. Тя е отворена и може да бъде променяна. 

 

 

 

 

Протоколист:      Председател на ОбС: 

   /Йорданка Миладинова-                                                                           /Цветана Шушкова / 

                              Йорданова/                  

 

 


