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 Abstract: The article presents practical ideas to foster positive attitudes towards nature in preschool 
education. The main task ahead of us - teachers in kindergarten is to introduce children to the world of nature, 
to teach them to love it and protect it. This is an ongoing process associated with the development of a modern 
type of thinking and behavior. This achieve various initiatives tailored to the age of the children. That is why we 
focus our attention to the assimilation of knowledge and skills to environmental education. The realized good 
practice was carried out with five and six year old children in kindergarten „Zname na mira”, Vratza.
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Проблемът за взаимоотношенията на човека с природата става все по-актуален поради пропастта, 
която съществува между обществото и природата и която се увеличава с всяка изминала година. Мерки-
те, които трябва да се вземат, засягат всеки жител на планетата, неговия начин на живот, потребление, от-
ношение към заобикалящата го среда. Затова екологичното образование на децата от най-ранна възраст 
трябва да присъства във всеки момент от педагогическото взаимодействие. Децата още от малки трябва 
да бъдат мотивирани да ценят природата и да работят за нейното опазване.

Изграждането на екологична култура при децата от предучилищна възраст е част от цялостната обра-
зователно-възпитателна работа в детската градина. Работата за формиране на екологична култура у де-
цата на тази възраст се усъвършенства от непосредствено общуване на детето с природата. А това е най-
приятната задача – да запознаем децата с родната природа, с растенията, с животните и по този начин 
да развиваме у тях интереси, любознателност, и да ги възпитаме в правилно поведение сред природата. 
Важно е да се изгради у децата правилно отношение към всичко живо, така че пред тях постепенно да се 
разкрива мястото на човека в природата.

Ранната детска възраст е периодът на формиране на основите на бъдещата личност. Това е най-под-
ходящият момент, от който трябва да започне системна и целенасочена работа за създаване на грижов-
но отношение към природата, към нейната красота и неповторимост. Възпитанието на децата в правил-
но поведение сред природата, в нейното опознаване и опазване се състои не само в получаване на оп-
ределени знания, умения и навици. То е част от цялостното възпитание на децата и спомага за изграж-
дане на природозащитна култура у тях. Екологичното възпитание е продължителен процес, който е пря-
ко свързан с развитието на съвременен тип мислене и поведение, съответстващ на измененията в кли-
матичните условия.

Това накара и нас - педагогическия екип на трета възрастова група „Покемон“ да разширим работата 
си в тази насока като увеличим инициативите, ориентирани към включване на децата в дейности с еко-
логична насоченост и обогатявайки знанията и уменията им за околната среда. Опирайки се върху прин-
ципа за непосредствен контакт на децата с природата ние включихме в работата си различни инициати-
ви, с които да направим съпричастни децата към проблемите на съвременното общество и да създадем 
гражданско съзнание у тях. Използвайки различни форми на работа – наблюдение, беседа, експеримен-
тиране, Е-обучение и технологии, ние се опитахме да включим децата в реални ситуации, при които те да 
се осъзнаят като истински фактори за опазване и възпроизводство на средата около тях. Постигането на 
всичко това се подпомага чрез реализацията на следните цели:
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  Формиране на екологична култура у децата чрез участие в подходящи за възрастта им дейности за 
практическо опознаване и опазване на природата.

  Възпитаване на грижовно и отговорно отношение към природата.
Пред нас стои задачата да въвеждаме детето в света на природата, да го научим да я обича истински 

и да я опазва. Съвременното обучение налага използването на нови интерактивни форми, методи и сред-
ства на обучение в детската градина, с помощта на които да възпитаваме екологично поведение в приро-
дата. Провокирани от това, планирахме и осъществихме редица дейности.

Започнахме с основаване на клуб „Природозащитници“ с 25 деца на 5-6 годишна възраст с цел създа-
ване на условия за допълнителни дейности с децата, съобразени с възрастовите им особености и интере-
си. Поканихме представител на Природозащитен център „Натура“ към Дирекция на Природен парк Вра-
чански Балкан, който ни предостави образователни плакати и представи образователен филм за приро-
дата и последиците от човешката дейност върху нея. За отличителен знак на клуба избрахме зелена връз-
ка и изработихме клубна карта с правила.

Фигура 1. Основаване на клуб „Природозащитници”

Посетихме Природозащитен център „Натура“, където децата разгледаха интерактивния образовате-
лен кът, научиха любопитни факти за природата около нас и се запознаха по забавен начин с част от оби-
тателите в Природен парк Врачански Балкан. Имаха възможност да чуят звуци на птици и да разберат къ-
де живеят. В центъра децата разгледаха триизмерния макет на Природен парк „Врачански Балкан“, кое-
то предизвика голямо любопитство у тях. 

Фигура 2. Посещение на Природозащитен център „Натура”

В детската градина обособихме природен кът. Всяко дете донесе цвете от дома си, за което се грижи 
през цялата учебна година. С целогодишните грижи и наблюдение се обогатяват детските представи, раз-
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вива се тяхната наблюдателност и мислене.

Фигура 3. Обособяване на природен кът

През цялата учебна година засаждахме семена в прозрачни чаши и проследявахме развитието им. По 
този начин децата се научават да отбелязват разликата в развитието на растенията, условията, при които 
се развиват и задоволяват детското си любопитство.

Фигура 4. Засаждане на семена

Фигура 5. Европейска седмица за намаляване на отпадъците
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Включихме се в общоевропейската инициатива – Еевропейска седмица за намаляване на отпадъците 
в периода от 19 до 27 ноември 2016 г., целяща насърчаване на дейности за повишаване на осведоменост-
та относно правилното управление на отпадъците. Интерес за децата представляваха интерактивните иг-
ри, проведени съвместно с Природозащитен център „Натура“, образователни филми за разделното съби-
ране на отпадъците и провеждането на състезателни игри, използвайки интерактивната дъска в детска-
та градина. Смятаме, че проведените инициативи и дейности дават знания за видовете отпадъци и вред-
ното им влияние върху природата, а това от своя страна оказва влияние върху поведението на децата.

Работата с природни материали е истинско удоволствие за децата. Използвахме я за възпитаване на 
обич към природата. Създавайки интерес към тези материали, неусетно се събужда детското въображе-
ние. Децата комбинират различни природни материали и получават растения, птици, човешки фигури. 
Стараят се да измислят различни неща, с което обогатяват своите представи, изостря се наблюдателност-
та и любознателността.

Фигура 6. Работа с природни материали

За да станем част от промяната на обществото, на бъдещето на нашата природа се включихме в иг-
рата „Хиляди дървета за децата на България“, организирана от Фондация „77“ и проведена на страница-
та на www.gorata.bg. През месец декември получихме дърветата и съгласно инструкция ги запазихме до 
пролетта, когато бе подходящо време за засаждане.

Зимата е сезонът с най-добри възможности за наблюдение на птиците. Заедно с децата многократно 
изработихме хранилки, които поставихме в двора на детската градина. На терасата пред занималнята по-
ставяхме различни семена и плодове. Наблюдавахме птиците, описвахме външността им, сравнявахме 
с картинките. Смятаме, че по този начин възпитаваме любов към животните и ги насочваме към опазва-
не на природата.

Фигура 7. Изработване на хранилки за птици
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Експерименти за изследване свойствата на въздуха и водата проведохме многократно през годината 
под формата на игри. Забавлявайки се децата научават нови неща. Използвахме опити, които са бързи и 
лесни, предизвикват любопитството на децата.

Фигура 8. Експерименти за изследване свойствата на въздуха и водата

Огромна роля върху опазването на околната среда играе рециклирането т. е. процесът на преработ-
ване на отпадъчни материали с цел получаване на нови продукти. В предучилищна възраст рециклира-
нето на стари листа и вестници възпитава у децата любов към природата и чувство на отговорност. Зато-
ва с децата от клуб „Природозащитници“ накъсахме стари вестници на малки парченца. Потопихме ги в 
голяма купа с вода, за да се намокри хартията. С пасатор я разбихме и получихме хартиената пулпа – мът-
на каша. Оцветихме с безвредна сладкарска боя в различни цветове, ароматизирахме с капка парфюм и 
прецедихме през марля. С помощта на ютия изсушихме и получихме цветна хартия в различни цветове. 
Изработихме сърчице за мама. Според нас рециклирането на пръв поглед ненужни стари хартии спома-
га за полагане основата за възпитание в любов към природата.

Фигура 9. Рециклиране на хартия

С отпадъчни материали може да се създаде нещо красиво и атрактивно и това показахме с модното 
ревю, представено от децата на празника посветен на майката. С много въображение и ентусиазъм ро-
дителите създадоха атрактивни тоалети за децата си. Всички запечатиха празничния ден в празничната 
рамка изработена също от отпадъчни материали.
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Фигура 10. Тоалети от отпадъчни материали

В резултат на интереса, предизвикан от рециклиране на стари вестници се породи идея в по-голям 
мащаб – иницииране на кампания за събиране на хартия и предаването и в специализираните пунктове 
за по-нататъшна преработка. Кампанията стартирахме в седмицата преди отбелязване на деня на Земя-
та. Заедно с родители и колеги от детска градина „Знаме на мира“ събрахме 176.6 кг хартия, което се рав-
нява на две спасени дървета от изсичане. С това ние изразихме отговорното си отношение към заобика-
лящата ни природа.

Фигура 11. Кампания за събиране на хартия

Фигура 12. Засаждане на дървета в двора на детската градина
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С настъпването на пролетта времето стана подходящо за засаждане на спечелените дървета от играта 
„Хиляди дървета за децата на България“. Засаждането превърнахме в празник, на който поканихме всич-
ки деца от детската градина. Песни, забавление и усмивки изпълниха двора на детската градина, а след 
това всяка група засади дръвчета. По този начин направихме съпричастни към нашата природозащитна 
дейност всички деца от ДГ „Знаме на мира“. Те изпитаха приятни емоции и любов, изразяваща се в пос-
ледваща грижа за посадените дървета.

През седмицата на гората 3-9 април 2017 г. гост на децата от клуб „Природозащитници“ бе предста-
вител на Природозащитен център „Натура“, който представи на децата презентация за животните в гора-
та и ги запозна с Червената книга на Република България. Породи се идеята ние да изработим своя Чер-
вена книга на защитените животни във Врачански Балкан.

Фигура 13. Изработване на Червена книга на родния край

Поведението на децата сред природата се определя до голяма степен от натрупаните знания, в което 
се убедихме през пролетта. С появата на първите слънчеви лъчи, децата взети от детската градина имат 
любимото място за игра – паркът до детското заведение. Децата сами инициираха почистването му, тъй 
като не им харесва как изглежда с всичките найлонови и пластмасови отпадъци. Това говори и за естети-
ческото възпитание, което сме помогнали да изградим в тази възраст. Заедно, деца и учители, организи-
рахме и осъществихме почистване на района на парка. С това ние ясно заявихме нашето гражданско от-
ношение към природата, а това е гаранция за полагане основите на екологосъобразно поведение у де-
цата от предучилищна възраст.

Фигура 14. Почистване на парк „Дъбника”

Последната дейност, която реализирахме е участието на децата в ежегодния поход „Козлодуй - Окол-
чица“, включвайки се с петкилометров преход в местността „Мостчето“ след с. Косталево. По време на 
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похода децата разгледаха природните дадености на родния ни край и отдадоха почит на подвига на Хрис-
то Ботев и всички загинали герои.

Фигура 15. Участие в ежегоден поход „Козлодуй – Околчица”

В много от инициативите наш партньор бе Природозащитен център „Натура“ към Дирекция на При-
роден парк Врачански Балкан, което подпомогна нашата работа. С общи усилия успяхме да постигнем ре-
зултати в няколко насоки, а именно:

  децата изградиха ценности, полезни както за тях, така и за обществото като цяло;
  обогатиха се знанията на децата за природата и им се даде възможност за действено отношение 
към нея;

  ние, учителите създадохме условия, благоприятстващи формирането на ново екологично мислене 
у децата и повишихме нашите професионални компетенции.

В заключение можем да кажем, че изграждането на положително отношение на детето към природа-
та е целенасочен и системен процес. Eкологичното съзнание се изгражда от детството до края на живо-
та. Затова се надяваме поставените основи в детската градина, като звено от образователната ни струк-
тура да продължи и в бъдеще, когато детето вече няма да бъде дете, а зрял човек, който я обича и опаз-
ва за бъдещите поколения.


