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Abstract: The article presents different options for implementing project-based pre-school education. The 
method of project activity in the kindergarten is a set of certain actions, organized by the teacher and performed 
by the children alone or in a team with other children and supported by the parent as a result of which a crea-
tive product is created. Engaging the parent as a partner is particularly important. They are not only sources of 
information but also support for both the child and the teacher in the process of project work. This is a useful 
and interesting method that helps children develop their creative and research capabilities. The project activi-
ties realized and presented in the report were carried out with children from the fourth age group in kindergar-
ten „Zname na mira“, vratza.
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Използването на иновативни педагогически технологии открива нови възможности пред детската 
градина като институция в системата на предучилищното и училищното образование. В търсенето на но-
ви и различни форми на работа, проектно-базираното обучение набира все по-голяма популярност в пре-
дучилищна възраст.

Методът на проектната дейност в детската градина представлява набор от определени действия, ор-
ганизирани от учителя и изпълнявани от децата самостоятелно или в екип с други деца и подпомагани от 
родителя в резултат на което се създава творчески продукт. Когато става въпрос за такъв крехък период 
от развитието на детето, а именно периодът от третата до седмата година се изисква вземане под внима-
ние на психолого-физиологичните особености на децата. Затова включването на родителя като партньор 
е от особено голямо значение. Родителите се явяват не само източници на информация, но и подкрепа 
както за детето, така и за учителя в процеса на работа по проект. Проектната работа в детската градина 
представлява подготвителна стъпка към преминаване на детето към училищния живот, правейки го ак-
тивен участник в образователния процес. Затова и педагогическият екип на група „Покемон“ насочи уси-
лията си в тази посока.

Ще представим реализираните образователни проекти с деца от подготвителна за училище група /6-
7 годишни/ „Покемон“ при ДГ „Знаме на мира“, гр. Враца през учебната 2017-2018 година. Работата по 
отделните проекти се осъществява в по-продължителен период от време и обхваща повече от едно об-
разователно направление. от началото до завършването са необходими различни стъпки, които трябва 
да се изпълнят от участниците в екипа по проекта. Във всички тях се следваха следните етапи на работа:

1 . Подготовка на проектната работа – обмисляне на темата, съдържание на проекта, обсъждане 
плана на проекта със семействата на децата.

2. осъществяване на работата по проекта – търсене на материали, информация, изработване на 
предмети, рисунки, албуми и т.н.

3 . организиране представянето на проекта – презентиране на готовите продукти /резултата от про-
ектната дейност/.

Първият проект, който се реализира е „Моето родословно дърво“. Целта е разширяване на възгледи-
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те на децата за живота на техните семейства и създаване на връзка между поколенията. Проектът се осъ-
ществи в рамките на една седмица. Темата се постави в педагогическа ситуация по образователно на-
правление „околен свят“. Педагогическият екип подготви летящи писма с послание към родителите с 
призив за съдействие на децата за откриване на семейни източници. Голяма част от родителите пожела-
ха консултация с учителите, за да се обсъди как точно да се включат в проектната работа. Вкъщи всяко де-
те с помощта на семейството потърси снимки, други рисуваха портрети и изработиха родословно дърво. 
В деня на християнското семейство обявихме „Празничен ден“ в който деца и родители/прародители по-
казват своя продукт – родословно дърво и го представят пред останалите деца от групата. Всяко едно де-
те има възможност да разкаже пред останалите за корените на своето семейство.

Работата по проекта „Моето родословно дърво“ помогна на децата да формират представа за света 
на семейството. Запознаха се с понятията: семейство, роднини, родословие, родословно дърво. Засили 
се интересът към историята на произхода на семейството, а това несъмнено води до спазване на семей-
ните традиции и обичаи.

Фигура 1. Проект „Моето родословно дърво“

Вторият реализиран проект е на тема „Сурвачка“, осъществен в рамките на два дни. Целта на проект-
ната работа е изработване на сурвачки, с които децата-сурвакари да благославят близките си в празнич-
ния ден, в който се провежда коледното тържество в детската градина. Предварителната подготовка на 
работата по проекта включва разпределяне на екипите – пет на брой, защото сурвакарите са пет и съот-
ветно необходимите сурвачки са пет. 

Фигура 2. Дейности по проект „Сурвачка“
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Всеки сурвакар избира кои да са членовете на работната му група. учителите на групата обсъждат с 
родителите на сурвакарите плана за работа по проекта и изготвят работен протокол, който ще се води от 
родителя, помагащ на децата в съответния работен екип. Протоколът включва: име на проекта; цел; учас-
тници в работния екип; правила за работа в екипа; дейности за изпълнение на проекта – рисуване на мо-
дел на сурвачка, избор на материали, изработване на сурвачка; изписване на сурвакарски благопожела-
ния; самооценка и оценка на работата с помощта на емотикони. осъществяването на същинската работа 
по проекта се състои в изработването на сурвачки, което се реализира на следващия ден. Децата, разпре-
делени вече на работни групи и подпомагани от родител, рисуват модел на сурвачка и след това я изра-
ботват. В последния етап всеки работен екип представя пред останалите изработената сурвачка и попъл-
ват с помощта на родителя карта за оценка и самооценка с емотикони. Работата на децата по този проект 
им помогна да обогатят знанията си за обичая, доведе до усъвършенстване на комуникативните умения 
и уменията за работа в екип и сътрудничество.

Следващ реализиран проект е на тема „Мартеница“. Подготовката на проекта включва обсъждането 
на възможности за намиране на средства за закупуване на почерпка, с която да бъдат изненадани май-
ките на празника по случай осми март. Всички деца са обединени около идеята, че изработването на мар-
теници, които да се продадат ще осигури необходимите средства. Родителите са поканени да се вклю-
чат в Мартенската работилница на група „Покемон“ и да потърсят интересни факти, легенди и приказки 
за мартениците. осъществяването на работата по проекта е вторият етап, при който най-напред децата 
рисуват модел/рисунка на мартеница и след това се изработват самите мартеници. Родителите, които са 
намерили интересна информация я представят пред децата. Те разказват за мартеницата от миналото до 
днес, за Баба Марта в народните обичаи, както и за народните вярвания, свързани с Баба Марта. Третият 
етап – презентация на продукта. организира се подреждане на изработените мартеници във фоайето на 
детската градина с послание „Мартеница си купи – усмивка подари“. Родителите, участващи в работил-
ницата, заедно с децата определят цената на една мартеница. Със събраните средства се осигурява по-
черпка за празника на майката. 

Работата по този проект допринесе за формиране на умения у децата, насочени към предприемаче-
ство и инициативност, обогатяване на знанията на децата за обичая за баба Марта, работа в екип.

Фигура 3. Дейности по проект „Мартеница“

Работата по проект „С приятел е по-забавно“ цели развиване на умения за сътрудничество в работата 
с връстници, родители и учители в заниманията в детската градина. Реализира се в рамките на две сед-
мици. В подготвителния етап учителите на групата и децата обсъждат темите, които са интересни на де-
цата и по които искат да получат повече знания. Естествено се зададоха въпросите: Какво знам? Какво ис-
кам да знам? Как мога да го разбера? След обсъждане се стигна до следните области: „Любими детски 
приказки“, „Домашни животни“, „Животните от зоопарка“, „черно море“ и „Гатанки от деца за деца“. Де-
цата сами обособяват своите работни екипи, в които сами решават каква информация ще търсят и как ще 
оформят крайния продукт. учителят сътрудничи на децата при нужда се намесва и оформя покана с при-
зив към родителите, посочвайки кое дете по каква тема се включва. Вторият етап от работата по проек-
та се осъществява първоначално вкъщи с родителя – търсене на информация и осигуряване на материа-
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ли по темата и продължава в детската градина, където се оформят подготвените материали в един краен 
продукт по дадена тема. на третия етап децата презентират крайните продукти – книжки и постери пред 
друга група от детската градина. Всеки работен екип разполага с определено време в което показва това 
което е направено, уточнява се кои членове на групата са изготвили отделните части. Споделят как са се 
чувствали по време на проектната работа и правят коментар за възникналите трудности при работата. Да-
ва се възможност на децата – гости на презентацията да задават въпроси ако имат такива.

Фигура 4. Втори етап на работа по проект „С приятел е по-забавно“

Фигура 5. Презентиране на готовите продукти по проект „С приятел е по-забавно“

В хода на реализирането на образователните проекти можем да кажем, че проектно-базираното обу-
чение е интересен и полезен метод не само за децата, но и за самите нас – учителите, защото той дава 
възможност да се съсредоточим върху определена тема, да повишим нивото на собствената си компе-
тентност по даден проблем, да достигнем ново ниво на връзка с родителите, да се чувстваме наистина 
партньори на децата при решаването на изследователски проблеми и процесът на учене да е интересен 
и забавен. не трябва да се пропуска и фактът, че проектната дейност се извършва в пространство от раз-
лични възможности, където няма ясни норми и в този случай учителят и децата са поставени в ситуация 
на несигурност без да има предварително начертан и известен начин за учителя.

В заключение можем да кажем, че методът на проектната дейност спомогна за развитие на творче-
ските и изследователските способности на децата. Те придобиха умения за търсене и събиране на инфор-
мация, за това как се поемат ангажименти, как да се работи с други деца заедно в екип, как да се оценя-
ва приносът на всеки член от екипа и как да презентират своите идеи.


